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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2018
Αριθμός Πρακτικού 5

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε
σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-
2017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει
της υπ΄αριθμ. (οικ.) 18425/273/24-01-2018 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. 4/22-01-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 140/22-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λήψη νέας περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της με
αριθμό Α2516/2017 απόφασης του B’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Δήμου Μακρακώμης, ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «AGROINVEST A.E.B.E.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με
την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.Π & ΣΙΑ Ε.Ε. πρώην ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Κωνσταντίνου Ρέντζου,
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Α1).

ΘΕΜΑ 9o: Ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικων ενεργειών, για λογαριασμό της “Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας”.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική
περίοδο 2015-2017» (καθαρισμός της βλάστησης στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου της Π.Σ
Ε.(πρώην Νομαρχία Φθιώτιδας).

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική
περίοδο 2015-2017».

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 13035/33/17-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 13/1/2018).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση των υπ΄αριθμ. οικ. 286566/3374/21-12-/2017 (ορθή επανάληψη) και
8826/272/11-01-2018 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί απευθείας
ανάθεσης προμήθειας άλατος.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Έργα -
άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 2017-2019», χρήση 2017, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του
έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας, για τη χρονική περίοδο 2017-2018, του προγράμματος Δημοσίων
επενδύσεων (καθαρισμός ποταμού Μπογδαναίου στο Νομό Βοιωτίας, στην περιοχή
Ανθοχωρίου από την 20-12-2017 έως 06-01-2018).

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 300/14414/18-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 18-01-2018 στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 350/16538/22-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 22-01-2018 στην περιοχή Παρνασσού.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 227157/671/17-10-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στις
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15/10/2017 στους Δήμους Διρφύων - Μεσσαπίων και Ερέτριας στην Τ.Κ. Μίστορυ και Τ.Κ.
Σέττας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: “Αποκατάσταση των όψεων
του κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας) στη Λαμία” του έργου:
“Επισκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”,
προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση - αποκατάσταση
τεχνικών έργων και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της
Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 21o: Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2062/30-10-2017 προηγούμενης
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης
δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών
σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισμού
90.000,00 € με ΦΠΑ του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας για τα έτη 2015-
2016 & 2017».

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης:
“Μελέτη αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού”, προεκτιμώμενης
αμοιβής 36.900,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 23o: Λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού
οδικού δικτύου Δυτικής Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, από τον 2ο
μειοδότη, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 24o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1591/24-11-2016 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση εκ νέου της ηλεκτρονικής
δημοπράτησης του έργου: «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνα», Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: “Συντήρηση - Αποκατάσταση
τεχν. έργων και καθαρισμός ρέματος Σωρροί Τριζονίων και λοιπών χειμάρρων Π.Ε.Φωκίδας
από φερτά υλικά”, προϋπολογισμού 311.772,20 € με ΦΠΑ, του έργου: “Συντήρηση -
Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά
υλικά της Π.Ε.Φωκίδας”.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και τμηματική κατακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,
παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2018 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων»,
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.886,64 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση από πλευράς σκοπιμότητας της υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου
του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράκαμψη
Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας (2015)», Π.Ε Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου «Aποκατάσταση κατολισθαίνοντος
τμήματος οδικού δικτύου Βούλπη - Λημέρι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 500.000,00 €
με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου Δάφνη Όρια Νομού Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.883,76 €
χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 32o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1653/4-09-2017 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση εκ νέου α) της διενέργειας ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού του υποέργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό
των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 1.499.954,06 € με ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης και γ) της σχετικής δαπάνης του έργου.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της, τα έτη 2018
- 2019», συνολικού προϋπολογισμού 182.935,56 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου, δημόσιου
διαγωνισμού για τις υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ. και γ) των όρων της σχετικής
διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με θέμα: “Διερεύνηση
δυνατοτήτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών στους ΤΟΕΒ Φθιώτιδας, με σκοπό την
μείωση του ενεργειακού κόστους άρδευσης”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού
ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας”,
προϋπολογισμού 31.000,00 € με ΦΠΑ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση
του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης, σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 40o: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση παύσης της εκτέλεσης του δρομολογίου με κωδ. 783 “Μικρό ταξί Χαραυγή -
Χαλκίδα & επιστρ. (εσπερινό)”, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση των νέων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

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

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για την κάλυψη των εξόδων συνδιοργάνωσης
εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό και Παραδοσιακό Σύλλογο Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “DETROP BOUTIQUE 2018”, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της
ΔΕΘ-HELEXPO AE, στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με το ΔΟΑΠΠΕΧ Χαλκίδας,
του Θαλασσινού Καρναβαλιού Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με τον Εμπορικό και
Επαγγελματικό Σύλλογο Πευκίου Αρτεμισίου Ευβοίας “Ιππέας”, εορταστικής – πολιτιστικής
εκδήλωσης κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας στις 19-2-2018, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με τον Εμπορικό και
Επαγγελματικό Σύλλογο Ιστιαίας, του Καρναβαλιού Ιστιαίας 2018, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με Συλλόγους της περιοχής
Αμαρύνθου, του Καρναβαλιού Αμαρύνθου, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής έργων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, για “Διανομή Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
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συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.
Εύβοιας”.

ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής έργων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, για “Αποθήκευση – Συντήρηση Τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.) της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας”.

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 58o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 6/3-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα - μελέτες
- προμήθειες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 59o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 113/15-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα - μελέτες
- προμήθειες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση, με τον
Σύλλογο Αθλητών Χιονοδρόμων Ορειβατών Πολυδρόσου Παρνασσού, του διεθνή αγώνα
παίδων - κορασίδων αλπικού σκι στον Παρνασσό.

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.
Ευρυτανίας και αθλητικών σωματείων στο χιονοδρομικό κέντρο Βελουχιού, για το πρόγραμμα
της εβδομάδας χιονιού με τίτλο “Διεκδίκηση Χιονονιφάδας 2018”.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 63o: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο
της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2018 και 2019 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 182.487,32 € με ΦΠΑ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 64o: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το υποέργο
“Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου
Καρπενησίου”, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 65o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακών
Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην AGROTICA 2018, 27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.
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Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας,
Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Κωνσταντίνος Βαρδακώστας,
Γεώργιος Γκικόπουλος και Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του Θωμά
Γρεβενίτη).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Θωμάς Γρεβενίτης, ο
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω και ο Παναγιώτης Ευαγγελίου με το αναπληρωματικό του
μέλος.

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

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

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

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

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

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

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και τμηματική κατακύρωση του
συνοπτικού διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2018 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.886,64 € με ΦΠΑ.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του “1ου
Πανελλήνιου Εθνικού Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης επιπέδου Ε2 Juniors” με τον Φθιωτικό
Όμιλο Αντισφαίρισης , Π.Ε. Φθιώτιδας.

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 της εκδήλωσης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της

κατεπείγουσας φύσης του.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών τεσσάρων (4) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2017-18, κατόπιν της ΑΠ 10398/29-12-2017 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2017-2018.
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Διόρθωση της με υπ΄αριθμ 1965/16-10-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
του ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, για την ανάθεση των άγονων
τμημάτων του κατόπιν διαπραγμάτευσης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 42/8-01-2018 και 123/15-01-2018 αποφάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποιήσεων - διορθώσεων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση των άγονων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται στην ανάγκη για την ομαλή και
απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές τους μονάδες.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2493/18-12-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με το διαγωνισμό για την «Προμήθεια
πινακίδων Οδικής Ασφάλειας-Στηθαίων ασφαλείας Οδών - Υλικά Διαγράμμισης
Οδοστρωμάτων», προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης διορισμού
δικηγόρου, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 19208/706/24-01-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την
κάλυψη δαπάνης ρύθμισης, την οποία αιτήθηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για πρόστιμο,
που έχει βεβαιώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Βοιωτίας.

Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω
της κατεπείγουσας φύσης τους.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 192

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και τμηματική κατακύρωση του
συνοπτικού διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2018 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.886,64 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16776/142/22-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 1/12-01-2018 (ολοκληρώθηκε στις 18-01-2018) πρακτικό της

επιτροπής διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2018 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.886,64 € με ΦΠΑ, που αφορά
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Κατακυρώνει μετά και τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης
τα παρακάτω τμήματα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
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Α/Α Επωνυμία Οικονομική προσφορά σε
ευρώ (με ΦΠΑ)

1. «ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» (ΑΦΜ:
052929080, Δ/νση: Ζηνοπούλου 31
Καρπενήσι, τηλ. 6977605832), για το Τμήμα 3
της Σύμβασης για ένα (1) φορτωτή 111Hp έως
160Hp.

8.608,08€
(προσωρινός ανάδοχος)

(39€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 178 ώρες)
2. «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΑΦΜ:

133654445, Δ/νση: Βίνιανη Ευρυτανίας, τηλ.
6972179350), για το Τμήμα 4 της Σύμβασης για
ένα (1) φορτωτή 160Hp και άνω.

8.387,36€
(προσωρινός ανάδοχος)

(38€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 178 ώρες)
3. «ΝΕΣΤΩΡΑΣ Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ» (ΑΦΜ:

049671304, Δ/νση: Φουρνά Ευρυτανίας, τηλ.
6978184668), για το Τμήμα 1 της Σύμβασης για
ένα (1) GRADER.

6.882,00€
(προσωρινός ανάδοχος)

(37€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 150 ώρες)
4. «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 082766917,

Δ/νση: 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. Καρπενησίου-Λαμίας, τηλ.
22370-25927), για το Τμήμα 1 της Σύμβασης
για ένα (1) GRADER.

6.882,00€
(προσωρινός ανάδοχος)

(37€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 150 ώρες)
5. «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» (ΑΦΜ: 082766917,

Δ/νση: 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. Καρπενησίου-Λαμίας, τηλ.
22370-25927), για το Τμήμα 2 της Σύμβασης
για μία (1) αλατιέρα.

16.368,00€
(προσωρινός ανάδοχος)

(44€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 300 ώρες)
6. «ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» (ΑΦΜ:

034960916, Δ/νση: Περιοχή Κεφαλόβρυσο,
Καρπενήσι, τηλ. 6944135050), για το Τμήμα 2
της Σύμβασης για μια (1) αλατιέρα.

16.368,00€
(προσωρινός ανάδοχος)

(44€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 300 ώρες)

3. Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4212/16, την προσφυγή της
αναθέτουσας αρχής του συνοπτικού αυτού διαγωνισμού, που είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του
Ν.4212/16, με τους ίδιους όρους διακήρυξης, για τη μίσθωση ενός (1) GRADER, η οποία δεν
κατέστη δυνατή με τον εν λόγω διαγωνισμό, λόγω του ότι σύμφωνα με την διακήρυξή του (τμήμα 1)
ζητείται η μίσθωση τριών (3) GRADER, όμως κατατέθηκαν προσφορές μόνο για δύο (2).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 193

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του “1ου
Πανελλήνιου Εθνικού Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης επιπέδου Ε2 Juniors” με τον Φθιωτικό
Όμιλο Αντισφαίρισης , Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20393/889/26-01-
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 την απευθείας ανάθεση της κάτωθι αναφερομένης δαπάνης στους προμηθευτές,

οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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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:

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης λόγω αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 194

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20944/904/26-01-

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 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 ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 300665671

2.614,12€

2.759,35€

42/24-1-2018

43/24-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

2 ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ:066852487

10.657,19€ 1676/24-1-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Συνδιοργάνωση
εκδήλωσης

με τον Φθιωτικό Όμιλο
Αντισφαίρισης για την

συνδιοργάνωση
εκδήλωσης “1ο
Πανελλήνιο

Εθνικό Πρωτάθλημα
Αντισφαίρισης επιπέδου
Ε2 Juniors”, το οποίο θα
διεξαχθεί στη Λαμία

από 2 μέχρι 6
Φεβρουαρίου 2018.

1. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΑΦΜ: 999352104 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση:
Θεμιστοκλέους 10 –

35100 Λαμία
(έντυπο υλικό
προβολής)

2. Ευστράτιος
Θεοδοσίου κ Υιοί Ο.Ε.

ΑΦΜ 099867794,
Δ.Ο.Υ. Β΄ Θεσ/νικης

Ταχ. Δ/νση: Β.
Ηρακλείου 10

(προμήθεια κυπέλλων,
μεταλλίων, πλακετών)

129/22-1-2018

ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
0844

Αρ. Δέσμευσης:
1189/25-1-2018

ΑΔΑ:
Ω4ΟΨ7ΛΗ-3Γ6

ΑΔΑΜ:
18REQ0025847

68

650,00€

1.050,00€

tel:099556967
ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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3 ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ:051175451

1.267,95€

1.338,87€

1/25-1-2018

2/25-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

4 ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΦΜ:031717843

5.700,13€

5.546,07€

29/25-1-2018

28/30-12-2017

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΑΦΜ:051302407

2.034,63€ 45/24-1-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΟΥΝΤΑΣ

ΑΦΜ:053152931

2.924,01€

4.020,52€

6.761,79€

12/30-12-2017

11/30-12-2017

10/30-12-2017

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

7 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ

ΑΦΜ:051457430

2.244,80€ 50/25-1-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ

ΑΦΜ:041994504

2.302,57€ 50/25-1-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

9 ΣΟΦΙΑ
ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΦΜ:300696912

1.515,88€

1.416,06€

2/25-1-2018

1/25-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΦΜ: 057263799

3.006,73€

3.006,73€

64/25-1-2018

63/25-1-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

11 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΑΦΜ:026838185

2.007,54€ 48/25-1-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

12 ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΟΣ

ΑΦΜ:041956942

1.410,62€ 87/26-1-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

13 ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΑΦΜ:168415760

1.881,92€ 4/26-1-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

14 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
ΑΦΜ:997151765

36.353,17€ 1/26-1-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι “τα
πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει η
αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης λόγω αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 195

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών τεσσάρων (4) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2017-18, κατόπιν της ΑΠ 10398/29-12-2017 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 18825/816/24-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/18-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

και αξιολόγησης προσφορών τεσσάρων (4) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2017-18, κατόπιν της ΑΠ 10398/29-12-2017 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο:

Α1. Γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των 8 υποψηφίων αναδόχων για το επόμενο στάδιο
άνοιγμα “Οικονομικών Προσφορών”, οι οποίες βρέθηκαν πλήρεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α Επώνυμο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

1 ΝΕΟ 2

3
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΓΙΑΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΟ 4

Α2. Ανακηρύσσονται μειοδότες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ

Α/Α
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΕΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ
ΑΝΩΤΑ
ΤΟ

ΠΟΣΟ
ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟΥ
ΚΟΣΤΟ
ΥΣ

ΔΙΑΚΗΡ
ΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ
----

ΟΝΟΜΑ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΟΣΟΣΤ
Ο

ΕΚΠΤΩΣ
ΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟ
Σ ΣΕ €

1 ΝΕΟ 2

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

107,16 1% 106,09
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=221779&tradingPartnerId=215613&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=548550095&oapc=21&oas=_LNyE_XDvMHtO1mt8LiNuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=213766&tradingPartnerId=213412&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=548550095&oapc=21&oas=efYgR7oKcn1ia6qg7mwocA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=213766&tradingPartnerId=213412&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=548550095&oapc=21&oas=efYgR7oKcn1ia6qg7mwocA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138767&tradingPartnerId=154634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1284717212&oapc=18&oas=YdZ0iLEdzqanPFFjzO8P-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138767&tradingPartnerId=154634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1284717212&oapc=18&oas=YdZ0iLEdzqanPFFjzO8P-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138767&tradingPartnerId=154634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1284717212&oapc=18&oas=YdZ0iLEdzqanPFFjzO8P-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138767&tradingPartnerId=154634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1284717212&oapc=18&oas=YdZ0iLEdzqanPFFjzO8P-Q..
ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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2 ΝΕΟ 4
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΓΙΑΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣ
ΤΑΝΤΙΝΟΣ

33,04 1% 32,71
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΓΙΑΣ

Β. Εγκρίνεται η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα άγονα τμήματα ΝΕΟ 13, ΝΕΟ
16 ή θα επιλεγούν εναλλακτικοί λοιποί τρόποι μεταφοράς, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά.

ΝΕΟ
13
ΝΕΟ
16

2. Αναθέτει προσωρινά από την έναρξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 2017-18
(29-01-2018) και μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και όχι πέραν της 28-2-2018 στους
προσωρινούς μειοδότες της απ΄ αριθμ. 10398/29-12-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με το αρ. 63 του 4415/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το αρ. 108 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017). & το αρ. 45 του ν.
4508/22-12-2017 (ΦΕΚ 200 Α /22-12-2017):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΑΠ 10398/29-12-2017

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2016-17 (29-01-2018))
ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 28-2-

2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ

Α/
Α

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΕΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΠΟΣΟ

ΗΜΕΡΗΣΙ
ΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΙΑΚΗΡΥ

ΞΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
----

ΟΝΟΜΑ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΕ €

1 ΝΕΟ 2

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

107,16 1% 106,09
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ

2 ΝΕΟ 4
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΓΙΑΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ

33,04 1% 32,71
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΓΙΑΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 196

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20708/899/26-01-
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 ομόφωνα
Tροποποιεί - καταργεί - συμπληρώνει δρομολόγια μεταφοράς μαθητών των δημόσιων

σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=213766&tradingPartnerId=213412&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=548550095&oapc=21&oas=efYgR7oKcn1ia6qg7mwocA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=213766&tradingPartnerId=213412&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=548550095&oapc=21&oas=efYgR7oKcn1ia6qg7mwocA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=213766&tradingPartnerId=213412&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=548550095&oapc=21&oas=efYgR7oKcn1ia6qg7mwocA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138767&tradingPartnerId=154634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1284717212&oapc=18&oas=YdZ0iLEdzqanPFFjzO8P-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138767&tradingPartnerId=154634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1284717212&oapc=18&oas=YdZ0iLEdzqanPFFjzO8P-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138767&tradingPartnerId=154634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1284717212&oapc=18&oas=YdZ0iLEdzqanPFFjzO8P-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138767&tradingPartnerId=154634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1284717212&oapc=18&oas=YdZ0iLEdzqanPFFjzO8P-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=213766&tradingPartnerId=213412&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=548550095&oapc=21&oas=efYgR7oKcn1ia6qg7mwocA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=213766&tradingPartnerId=213412&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=548550095&oapc=21&oas=efYgR7oKcn1ia6qg7mwocA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=213766&tradingPartnerId=213412&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=548550095&oapc=21&oas=efYgR7oKcn1ia6qg7mwocA..
ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως εξής:

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

(8η κατάσταση- 25-01-2018)

A. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ:

1. ΤΜΗΜΑ 101: Για το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού
διαγωνισμού, με Α/Α τμήματος 101 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ.
Πλάτανο Σπύρο), με αφετηρία το Καλλίδρομο και προορισμό τη Κόμνηνα (ανταπόκριση με
λεωφορείο για Γυμνάσιο Μώλου) (μεταφερόμενος μαθητής 1) ανακαλείται η κατάργηση και
συγχώνευσή του με το δρομολόγιο του τμήματος 100 (σχετ. η αριθ. 8015/25-09-2017 απόφαση
Περιφερειάρχη- ΑΔΑ:7Φ4Λ7ΛΗ-ΛΔ8 & η αριθ. 1872/02-10-2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Στ.Ε.- ΑΔΑ: Ω83Ψ7ΛΗ-7ΤΠ) (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο
τον κ. Πλάτανο Σπύρο), με αφετηρία το Καλλίδρομο και προορισμό το Ρεγγίνι (ανταπόκριση με
λεωφορείο για Γυμνάσιο & Λύκειο Καμένων Βούρλων) (μεταφερόμενοι μαθητές 2).

2. ΤΜΗΜΑ 100: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού
διαγωνισμού, με Α/Α τμήματος 100 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ.
Πλάτανο Σπύρο) επανέρχεται στην αρχική του μορφή, με αφετηρία το Καλλίδρομο και
προορισμό το Ρεγγίνι (ανταπόκριση με λεωφορείο για Γυμνάσιο & Λύκειο Καμένων Βούρλων).
Αιτιολογία: Σε συνέχεια της από 23-01-2018 αίτησης του αναδόχου των δύο δρομολογίων, κ.
Σπύρου Πλάτανου και κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους της
Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι, ενώ τα δύο δρομολόγια έχουν ίδια αφετηρία και τελικό προορισμό
(Καλλίδρομο), εξυπηρετούν μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία που βρίσκονται σε
διαφορετικές και αντίθετες κατευθύνσεις (Γυμνάσιο - Λύκειο Μώλου & Γυμνάσιο – Λύκειο
Καμένων Βούρλων). Επιπλέον, τα δύο δρομολόγια (100 & 101) εκτελούνται συνδυαστικά, με
ανταποκρίσεις λεωφορείων του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. (Ρεγγίνι – Κόμνηνα),
γεγονός που σημαίνει ότι η συγχώνευσή τους σε ένα, θέτει θέματα ασφάλειας των
μεταφερόμενων μαθητών, δεδομένου ότι αυτοί θα πρέπει να αποβιβάζονται από το ταξί και να
αναμένουν, σε χώρο μη ασφαλή εκτός σχολείου (Ρεγγίνι – Κόμνηνα), το λεωφορείο του ΚΤΕΛ
για να φτάσουν στο προορισμό τους, είτε αφορά δρομολόγιο προσέλευσης είτε δρομολόγιο
επιστροφής.

Για τους παραπάνω λόγους ανακαλείται η κατάργηση του δρομολογίου 101 και η
συγχώνευσή του με το δρομολόγιο 100.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 197

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Διόρθωση της με υπ΄αριθμ 1965/16-10-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
του ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, για την ανάθεση των άγονων
τμημάτων του κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 18498/525/24-01-
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 ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄ αριθμ 1965/16-10-2017 απόφασή της (ΑΔΑ: 7ΑΤΣ7ΛΗ-ΧΨ9) περί

έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και
2019-2020, για την ανάθεση των άγονων τμημάτων του κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε συνέχεια
του με αρ. 18498/525/24-01-2018 εγγράφου της επιτροπής διαγωνισμού, ως προς το όνομα του

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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οικονομικού φορέα που αναγράφεται στον πίνακα προσωρινών μειοδοτών (Παράρτημα IV σελ.
80) από το εσφαλμένο: ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α/Α 28 του πίνακα ) στο ορθό: ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠ
ΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ

ΔΡΟΜΟ
Λ.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟ

Σ
ΚΥΚΛΟ

Φ.
ΤΙΜΗ ΕΚΠΤ

ΩΣΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ /
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ –
ΕΚΠΤΩΣΗ

28

ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
Σ- ΡΙΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

210 801

ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΟΥ –
ΜΑΝΑΡΘΙ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

ΤΑΕ
2293 5,30 € 48,89

%
α) Μωραΐτης Φώτιος (ΤΑΕ
2419 – 10,36 € - 0,10%)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 198

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 42/8-01-2018 και 123/15-01-2018 αποφάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποιήσεων - διορθώσεων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19724/556/25-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει:
α) την υπ΄αριθμ. 42/8-01-2018 απόφασή της περί τροποποιήσεων - διορθώσεων

δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας, ως προς το παράρτημα Ι (σελ. 83),
απαλείφοντας συγκεκριμένα το με Α/Α 5 και με κωδ. 768 δρομολόγιο του ΚΙΟΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από τον πίνακα, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 18785/537/24-01-2017
εισερχομένου ηλεκτρονικού μηνύματος της Δ/νσης Ανάπτυξης λόγω μη ανάγκης
επανακοστολόγησής του και

β) την υπ΄αριθμ. 123/15-01-2018 απόφασή της περί τροποποιήσεων - διορθώσεων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας, ως προς το παράρτημα Ι της σχετικής
απόφασης, και συγκεκριμένα τα στοιχεία του δρομολογίου με κωδ. 829 (Α/Α 1), σε συνέχεια της
με αρ. 69/15-01-2018 απόφασης Ο.Ε.. Η εν λόγω διόρθωση αποτυπώνεται στον πίνακα του
Παραρτήματος Ι του παρόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 199

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση των άγονων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19585/548/25-01-
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. Κηρύσσει άγονα τα κάτωθι δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, λόγω

αποποίησής τους από τους προσωρινούς μειοδότες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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Α/Α ΤΜΗΜ
Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Υ
ΜΕΣΟΝ

1 5 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ-
ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 595 ΤΑΞΙ

2 80
ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ(ΧΑΡΑΥΓΗ)-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ ΕΔΡΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ) & ΕΠΙΣΤΡ.
1035 ΤΑΞΙ

2. Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 και το
άρθρο 63 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για την ανάθεση των
παραπάνω άγονων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, των
σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες
Α, Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
συνολικού προϋπολογισμού 357.161,01 € με ΦΠΑ 24% και δικαιώματα προαίρεσης 50%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 200

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2493/18-12-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με το διαγωνισμό για την «Προμήθεια
πινακίδων Οδικής Ασφάλειας-Στηθαίων ασφαλείας Οδών - Υλικά Διαγράμμισης
Οδοστρωμάτων», προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 20145/407/25-01-
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
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 2493/18-12-2017 απόφασή της σχετικά με το διαγωνισμό για

την «Προμήθεια πινακίδων Οδικής Ασφάλειας-Στηθαίων ασφαλείας Οδών - Υλικά Διαγράμμισης
Οδοστρωμάτων», προϋπολογισμού 46.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, όσον αφορά στο
δεύτερο σκέλος της, από το λανθασμένο “αναδεικνύει τους παρακάτω αναφερόμενους
προσωρινούς μειοδότες ... ” στο ορθό “κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους
παρακάτω αναφερόμενους μειοδότες ...”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 201

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης διορισμού
δικηγόρου, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20670/898/26-01-
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 και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης

διορισμού δικηγόρου, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το Οικονομικό
Έτος 2018, ως κατωτέρω:

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α



17

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης λόγω αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 202

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 19208/706/24-01-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την
κάλυψη δαπάνης ρύθμισης, την οποία αιτήθηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για πρόστιμο,
που έχει βεβαιώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 21328/769/29-01-
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 υπ΄αριθμ. οικ. 19208/706/24-01-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς

Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης και η πληρωμή δαπάνης, ποσού
8.051,23 €, στον Ειδικό Φορέα 073 και ΚΑΕ 0892.01 (Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων), για την κάλυψη δαπάνης της από
24/01/2018 ρύθμισης, την οποία αιτήθηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το αριθμ. 1148/24-
05-2016 πρόστιμο, που έχει βεβαιώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 203

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 4/22-01-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 4/22-01-2018 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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 73.774,88 50.850,72 22.924,16

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 720,44 73.774,88 50.850,72 22.924,16
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 204

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 140/22-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λήψη νέας περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της με
αριθμό Α2516/2017 απόφασης του B’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 17654/50/23-01-
2018 έγγραφο του γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας 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. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 140/22-01-2018 προηγούμενη απόφασή της.
2. Εγκρίνει τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό

Α2516/2017 απόφασης του B’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι, “αφού η Οικονομική Επιτροπή συζήτησε και
αποφάσισε για το συγκεκριμένο θέμα σε προηγούμενη συνεδρίασή της, έρχεται τώρα η νομική
υπηρεσία μαζί με την τεχνική υπηρεσία της Εύβοιας να δώσουν νεότερα στοιχεία, που όπως
φαίνεται πρέπει να είχαν στην διάθεση τους από την αρχή. Οι εν λόγω υπηρεσίες ισχυρίζονται
πως:

1. Η συμπληρωματική εργασία στην μελέτη έπρεπε να γίνει.
2. Η διαφορά των 70.000 € είναι μικρότερη του ποσού που επιτρέπει την προσφυγή”.

Ο κ. Γκικόπουλος επισήμανε ακόμη δύο – τρία επιπλέον σοβαρά ζητήματα:
- “Αυτές οι παλινωδίες στοχεύουν ή όχι στην σοβαρότητα και το κύρος της Οικονομικής
Επιτροπής ;
- Γίνεται ή όχι παραδεκτός ο νόμος που βάζει όριο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την
προσφυγή της περιφέρειας ;”.

Τελειώνοντας, ζήτησε το θέμα να αναβληθεί, προκειμένου ο Προϊστάμενος της Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΣΕ να φέρει εμπεριστατωμένη εισήγηση για όλα τα παραπάνω
ζητήματα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 205

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Δήμου Μακρακώμης, ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 157879/1182/23-
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 Αργυρούλα

Τσαδήμα του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 425], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 08/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 31/05/2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ54/29.06.2012 προσφυγή, που άσκησε ο
Δήμος Μακρακώμης, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι πρόκειται “για πρόστιμο για ανεξέλεγκτη ρίψη
στερεών αποβλήτων και για το γεγονός ότι η θέση του είναι ακριβώς δίπλα στην κοίτη του
Σπερχειού ποταμού. Τα απορρίμματα δεν είχαν επικαλυφθεί με χώμα και ο χώρος δεν ήταν
περιφραγμένος ούτε φυλασσόταν”.

Ο ίδιος συμφώνησε με την εισήγηση και ταυτόχρονα πρότεινε να σταλεί έγγραφο στο
Δημοτικό Συμβούλιο και την ΠΕΔ, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 206

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 258557/2010/23-
01-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Σαξώνη του Σπυρίδωνος, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ.Λαμίας: 408], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωσθένους, αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της 08/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 20/03/2014 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ32/24.03.2014 προσφυγή, που
άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για παραβάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας και δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 207

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «AGROINVEST A.E.B.E.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 157897/1196/23-
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
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Μαρία

Τσατσάνη του Νικολάου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ.Λαμίας: 325], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή 32, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 08/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 10/01/2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ2/10.01.2012 προσφυγή, που άσκησε η
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AGROINVEST A.E.B.E.», 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 448 € συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται “για αντίρρηση στην εκμίσθωση
κοινόχρηστης εποικιστικής εκτάσεως κείμενης στην Κτηματική Περιφέρεια του Δημοτικού
Διαμερίσματος Αχλαδίου του Δήμου Στυλίδας, με σκοπό την πραγματοποίηση επένδυσης
αποκλειστικά επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών...” και δήλωσε ότι συμφωνεί με την
εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 208

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με
την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 157899/1198/23-
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 Ευάγγελο

Ταραρά του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 107], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου αρ. 5, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 08/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 04/05/2012 και με αριθμό καταθέσεως ΑΓ39/16.05.2012 αγωγή, που άσκησε η
ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE»,
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 791€ συν
ΦΠΑ 24% (= 189,84), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 980,84 €, η οποία προκύπτει ως
εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 471 € [171 € παράσταση συν 300 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λόγω της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι “ζητείται από την Περιφέρεια να καταβάλει το
ποσό των 133.992,67 €, νομιμοτόκως, ποσό που οφείλεται στην Τράπεζα, μετά την κατάρτιση
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σύμβασης εκχώρησης λόγω ενεχυριάσεως με την εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΕΠΕ» και αποτελεί τη 2η δόση επιχορήγησης, που θα λάμβανε η τελευταία μετά την υπαγωγή
της στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου”. Ο ίδιος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 209

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.Π & ΣΙΑ Ε.Ε. πρώην ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 157901/1199/23-
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 δικηγόρο

Ιωάννη Καλαβρή του Αθανασίου, δικηγόρο Χαλκίδας [Α.Μ. Δ.Σ. Χαλκίδας: 568], κάτοικο
Χαλκίδας, επί της οδού Δούνα, αρ. 5, ο οποίος να εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας την “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, καθώς και τους εναγόμενους
υπαλλήλους της, στη δικάσιμο της 08/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 08/06/2012 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ46/15.06.2012 αγωγή που
άσκησε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.Π & ΣΙΑ Ε.Ε. πρώην
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.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 631 € συν
ΦΠΑ 24% (= 151,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 782,44 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 471 € [171 € παράσταση συν 300 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για “ηθική βλάβη, που προκλήθηκε
από την επιβολή προστίμου, συνολικού ποσού 21.000 €, μετά από έλεγχο σε εγκαταστάσεις
βενζινάδικου από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας” και δήλωσε ότι
συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 210

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Κωνσταντίνου Ρέντζου,
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Α1).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 255861/1983/23-
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 Βασίλειο

Τσούκα του Σπυρίδωνος, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ.Λαμίας: 326], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 12, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
(Τμήμα Α1), στη δικάσιμο της 20/03/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 13/11/2016 και με αριθμό καταχώρησης ΑΚ373/16-11-2016 αίτηση
ακύρωσης που άσκησε ο Κωνσταντίνος Ρέντζος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
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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 πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για “ένσταση κατά της πράξης
αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας, για τη διάνοιξη τμήματος οδού, κατά την
εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ορχομενού” και δήλωσε ότι συμφωνεί με την
εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 211

ΘΕΜΑ 9o: Ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικων ενεργειών, για λογαριασμό της “Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 17804/128/23-01-
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», το δικηγόρο

Χρήστο Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικος Λαμίας επί
της οδού Ροζάκη Αγγελή αρ. 32, ο οποίος να επεξεργαστεί τα κατωτέρω αναφερόμενα
διαδικαστικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία εισήχθησαν στη Νομική Υπηρεσία:

(α) την υπ’ αριθμ. 4287/2017 κλήση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που αφορά τη με
αριθμό κατάθεσης 221/10-03-2016 Έφεση της εταιρείας με την επωνυμία “DHL OIL
MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3312/18/05.01.2018,

(β) την από 27/09/2017 και με αριθμό κατάθεσης 1372/Π-ΑΠ/204/17 Αίτηση ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η
οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 289144/2211/28.12.2017,

(γ) την η υπ’ αριθμ. 1851/2017 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά
τη με αριθμό κατάθεσης ΠΡ29/22-03-2012 Προσφυγή του Παναγιώτη Σπαθούλα, η οποία έλαβε
αριθμό πρωτοκόλλου 234740/1799/25.10.2017,

(δ) την υπ’ αριθμ. 68/2018 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά τη με
αριθμό κατάθεσης ΑΚ224/22-11-2011 Ανακοπή του Αργυρίου Ζούκα κλπ, η οποία έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου 14276/96/18.01.2018,

(ε) την υπ’ αριθμ. 80/2018 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά τη με
αριθμό κατάθεσης 218/09.11.2011 Προσφυγή του Νικολάου Φέρτη, η οποία έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου 14277/97/18.01.2018,

(στ) την υπ’ αριθμ. 4895/2017 κλήση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που αφορά τη με
αριθμό κατάθεσης ΑΓ108/28.03.2017 Αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΒΕΡΝΙΚΟΛ
Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α.Ε.”, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 14253/78/18.01.2018,

(ζ) την υπ’ αριθμ. 8/2018 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά την με
αριθμό κατάθεσης ΠΡ129/07.11.2014 Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.”, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 14293/110/18.01.2018,

(η) την υπ’ αριθμ. 13/2018 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά την
με αριθμό κατάθεσης 107/25.09.2014 Προσφυγή της Μαρίας Μπογδάνου κλπ, η οποία έλαβε
αριθμό πρωτοκόλλου 14294/111/18.01.2018,
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(θ) την υπ’ αριθμ. 19/2018 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά την
με αριθμό κατάθεσης 119Α/30.10.2014 Προσφυγή του Κωνσταντίνου Χατζηγιάννη κλπ, η οποία
έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 14686/114/18.01.2018,

(ι) την υπ’ αριθμ. 2055/2017 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αφορά την
με αριθμό κατάθεσης ΠΡ123/21.04.2010 Προσφυγή του Δήμου Μακρακώμης, η οποία έλαβε
αριθμό πρωτοκόλλου 14279/98/18.01.2018,

να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που τα αφορούν, για τη
δημιουργία φακέλου, να απεικονίσει ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να συντάξει σχέδιο
εισήγησης, το οποίο να παραδοθεί αρμοδίως στη Νομική Υπηρεσία.

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ΄αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή ανάλογα με την
ωριαία απασχόλησή του [χρονοχρέωση με ποσό 80 € ανά ώρα συν το ΦΠΑ] και μετά από
πιστοποίηση των ωρών της εν λόγω απασχόλησης του από σχετική βεβαίωση της Νομικής
Υπηρεσίας.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος υπενθυμίζοντας τις θέσεις του:
- “Να προσληφθεί επαρκής αριθμός δικηγόρων, για να στελεχωθεί πλήρως η Nομική

Yπηρεσία της περιφέρειας.
- Για την ανάθεση να ισχύει μονίμως, ανά 6μηνο, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για δικηγόρους - κατάρτιση πίνακα – κατά αλφαβητική σειρά επιλογή ή κλήρωση”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 212

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική
περίοδο 2015-2017» (καθαρισμός της βλάστησης στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου της Π.Σ
Ε.(πρώην Νομαρχία Φθιώτιδας).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12807/345/17-01-
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 τη δαπάνη ποσού 2.506,04 € με ΦΠΑ 24% στην εταιρεία “ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ”, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό
δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για τη χρονική περίοδο 2015-
2017» (καθαρισμός της βλάστησης στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου της Π.Σ Ε.(πρώην
Νομαρχία Φθιώτιδας) .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 213

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική
περίοδο 2015-2017».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14797/446/18-01-
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
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Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για τη
χρονική περίοδο 2015-2017» από τις κάτωθι εταιρείες:

1. ποσού 2.628,80 € με ΦΠΑ 24% στην εταιρεία “ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”, για τη μεταφορά
των φερτών υλικών από τον καθαρισμό και διαμόρφωσης τεχνικού της κοίτης του ρέματος
«Αλαργηνού» σε δύο θέσεις στην Ε.Ο. Αταλάντης – Σκάλα Αταλάντης και στην περιοχή της
Σκάλας Αταλάντης,

2. ποσού 6.274,40 € με ΦΠΑ 24% στην εταιρεία “ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ”, για καθαρισμό
και διαμόρφωση τεχνικού, διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος «Αλαργηνού» σε
δύο θέσεις στην Ε.Ο. Αταλάντης – Σκάλα Αταλάντης και στην περιοχή της Σκάλας Αταλάντης,

3. ποσού 18.600,00 € με ΦΠΑ 24% στην εταιρεία “ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”, για την
αποκατάσταση του οδοστρώματος, την διευθέτηση της κοίτης και την ενίσχυση του αναχώματος
του χειμάρρου Ίναχου στην Επ. Ο. «Σπερχειάς - Μάρμαρα πρός Μαυρολιθάρι και 'Αμφισσα
από Αγίου Σώστη επαρχ. οδού 5 και διά Διλόφου, Ανατολής και Δάσους»,

4. ποσού 5.753,60 € με Φ.Π.Α. 24% στην εταιρεία “ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, για τον
καθαρισμό και την διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου και του ρέματος «Θολόρεμα» στην
περιοχή της ΔΕ Τιθορέας και ΔΕ Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας και για τον
καθαρισμό και διαμόρφωση τεχνικών, διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης χειμάρρων στην
Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών,

5. ποσού 24.787,60 € με ΦΠΑ 24% στην εταιρεία “ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, για την
αποκατάσταση εμφράξεων , τον καθαρισμό, την διαμόρφωση κοίτης και την αποκατάσταση των
αναχωμάτων της αντιπλημμυρικής τάφρου Τ13 του ΤΟΕΒ 6ης ζώνης Θεσ/δος,

6. ποσού 20.026,00 € με Φ.Π.Α. 24% στην εταιρεία “ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, για τον
καθαρισμό, διαμόρφωση τεχνικού, διευθέτηση κοίτης και άρση κατάπτωσης στην Χ.Θ. 1,8 χλμ
περίπου της Επ.Ο 32 Μύλοι Γλύφα προς Σούρπη δια Πελασγίας και Βαθυκοίλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 214

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 13035/33/17-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 13/1/2018).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13049/34/17-01-2018
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 13035/33/17-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 13/1/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-63626 μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα

ερπυστριοφόρου και του υπ΄αριθμ. ΜΙΡ-6619 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ”, για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, τη διευθέτηση, τη διαμόρφωση της κοίτης και
την ενίσχυση των αναχωμάτων του υδατορέματος “Ξηριάς” ανάντι και κατάντι της ιρλανδικής
διάβασης στην περιοχή Ροδίτσας της Δ.Ε. Λαμίας του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να
προστατευτούν οι αγροτικές ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις της περιοχής και τα δίκτυα υποδομών
από ολοκληρωτική καταστροφή,

β) του με αριθμό κυκλ. ΜΕ-39124 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου, του με αρ. κυκλ. ΜΕ-82645 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
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ιδιοκτησίας “ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ”, για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, τη διευθέτηση,
την διαμόρφωση της κοίτης και την ενίσχυση των αναχωμάτων του υδατορέματος “Ξηριάς”
ανάντι και κατάντι της ιρλανδικής διάβασης στην περιοχή Ροδίτσας της Δ.Ε. Λαμίας του Δήμου
Λαμιέων, προκειμένου να προστατευτούν οι αγροτικές ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις της περιοχής
και τα δίκτυα υποδομών από ολοκληρωτική καταστροφή,

γ) του με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ - 2021 οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργων,
ιδιοκτησίας “ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”, για την μεταφορά των ανωτέρω μηχανημάτων στον τόπο
επέμβασης,

δ) του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-126159 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-131649 μηχανήματος έργου, τύπου οδοστρωτήρα και του με αριθμ.
κυκλοφορίας ΝΧΑ-2429 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ’, για την
μεταφορά αδρανών υλικών και την αποκατάσταση του επιχώματος στο έρεισμα στην ΕΟ
Λαμίας - Καρδίτσας στην περιοχή του Ν. Μοναστηρίου για την προστασία των χρηστών του
δικτύου και της περιουσίας των πολιτών.

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

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

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του
μηχανήματος θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 215

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση των υπ΄αριθμ. οικ. 286566/3374/21-12-/2017 (ορθή επανάληψη) και
8826/272/11-01-2018 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί απευθείας
ανάθεσης προμήθειας άλατος.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 13973/333/18-01-
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:
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1. την υπ΄αριθμ. οικ. 286566/3374/21-12-/2017 (ορθή επανάληψη) 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 200 τόνων άλατος με τιμή 61 € συν ΦΠΑ, προκειμένου η Π.Ε.
Φωκίδας να αντιμετωπίσει τα άσχημα καιρικά φαινόμενα (χιονόπτωση), λόγω μη επάρκειας
άλατος της υπάρχουσας ποσότητας και μη ανάδειξης αναδόχου ακόμη από τον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό,

2. την υπ΄αριθμ. οικ. 8826/272/11-01-2018 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 120 τόνων άλατος με τιμή 61 € συν ΦΠΑ, προκειμένου η Π.Ε. Φωκίδας να
αντιμετωπίσει τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, όπως αυτά περιγράφονται στο σκεπτικό της
απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 216

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Έργα -
άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 2017-2019», χρήση 2017, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12745/101/17-01-
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 6.200,00 € με ΦΠΑ (ΣΑΕΠ 566 2014ΕΠ56600015)

της 1ης Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Έργα - άμεσες παρεμβάσεις
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 2017-2019», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, η οποία
αναλύεται ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 217

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του
έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας, για τη χρονική περίοδο 2017-2018, του προγράμματος Δημοσίων
επενδύσεων (καθαρισμός ποταμού Μπογδαναίου στο Νομό Βοιωτίας, στην περιοχή
Ανθοχωρίου από την 20-12-2017 έως 06-01-2018).

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 τον
καθαρισμό του
«Τσιρλορέματος» από φερτά
υλικά για την προστασία του
οδικού δικτύου από
πλημμυρικά φαινόμενα.

2014ΕΠ56600015 Α & Ω Μ.ΙΚΕ 6.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.200,00
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 358/17413/23-01-
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 τη δαπάνη ποσού 6.528,60 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

“Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε Βοιωτίας, για τη χρονική περίοδο 2017-2018”, του προγράμματος Δημοσίων
επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, και συγκεκριμένα για τον
καθαρισμό του ποταμού Μπογδαναίου στο Νομό Βοιωτίας, στην περιοχή Ανθοχωρίου από την
20-12-2017 έως 06-01-2018, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗ με

ΦΠΑ 24 %

1 ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 61718

20/12/2017,
27/12/2017

έως
31/12/2017,
04/01/2018

έως
06/01/2018

6.528,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 218

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 300/14414/18-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 18-01-2018 στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 309/14568/18-01-
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. 300/14414/18-01-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 18-01-2018 στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

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

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

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ME 74856

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

βυτίο και πιεστικό)

ΒΙΖ 9969

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των
μηχανημάτων, οι οποίες θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο, που θα υπογράφεται από το
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας
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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 219

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 350/16538/22-01-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 22-01-2018 στην περιοχή Παρνασσού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 351/16557/22-01-
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. 350/16538/22-01-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας
από 22-01-2018 στην περιοχή Παρνασσού, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

1 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ UNIMOG ΜΕ ΒΥΤΙΟ- ΠΙΕΣΤ.&
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

ME 74856

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

βυτίο και πιεστικό)

ΒΙΖ 9969

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 220

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 227157/671/17-10-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στις
15/10/2017 στους Δήμους Διρφύων - Μεσσαπίων και Ερέτριας στην Τ.Κ. Μίστορυ και Τ.Κ.
Σέττας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15786/271/19-01-
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 την υπ΄αριθμ. 227157/671/17-10-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Εύβοιας, με την οποία αποφασίστηκε:
1. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στις 15/10/2017

στους Δήμους Διρφύων – Μεσσαπίων και Ερέτριας στην Τ.Κ. Μίστρου και Τ.Κ. Σέττας, που θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας,

2. η απευθείας προμήθεια πυροσβεστικών σωλήνων από την εταιρεία “EUROSAFE –
ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ”.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση. Ζήτησε, όμως να
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δοθούν σαφείς και συγκεκριμένες διευκρινήσεις, γιατί καθυστέρησε να έρθει το θέμα στην
Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 221

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: “Αποκατάσταση των όψεων
του κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας) στη Λαμία” του έργου:
“Επισκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”,
προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 17072/510/23-01-
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 κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του υποέργου: “Αποκατάσταση των

όψεων του κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας) στη Λαμία” του έργου:
“Επισκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, με ανοικτό διαγωνισμό, 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,
γ) τη δαπάνη για το έτος 2018 από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 566 (ενάριθμος

2017ΕΠ56600002 υποέργο 3ο).
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, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά,

β) τη 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
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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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διερωτώμενος για ποιο λόγο
πρέπει να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο η Περιφέρεια και εκφράζοντας συγχρόνως την άποψή
του ότι “ο προϋπολογισμός του έργου φαντάζει υπερβολικός και δυσανάλογος με την τεχνική
περιγραφή, ενώ την συγκεκριμένη χρονική στιγμή το ποσό του 1.000.000 € μπορεί να καλύψει
άλλες σημαντικότερες ανάγκες της Περιφέρειας.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 222

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση - αποκατάσταση
τεχνικών έργων και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της
Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17708/533/23-01-
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 κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: “Συντήρηση - αποκατάσταση

τεχνικών έργων και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της
Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, με ανοικτό διαγωνισμό, 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,
γ) τη δαπάνη για το έτος 2018 από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 566 (ενάριθμος
2016ΕΠ56600005).
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, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά,

β) τη 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
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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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και να
επανέλθει με καλύτερα επεξεργασμένη εισήγηση και προϋπολογισμό, καθώς “η τεχνική
περιγραφή του έργου είναι ασαφής και ελάχιστα συγκεκριμένη”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 223

ΘΕΜΑ 21o: Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2062/30-10-2017 προηγούμενης
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης
δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών
σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισμού
90.000,00 € με ΦΠΑ του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας για τα έτη 2015-
2016 & 2017».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14792/445/18-01-
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
Συμπληρώνει - τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 2062/30-10-2017 προηγούμενη απόφασή της

περί έγκρισης της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση οδικού
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας
2017», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας για τα έτη 2015-2016 & 2017» λόγω τροποποίησης των όρων διακήρυξης του
διαγωνισμού, ως εξής:

1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου, με κωδικό αριθμό

2014ΕΠ56600004 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566, με ανοικτό διαγωνισμό, 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,
γ) τη δαπάνη για το έτος 2018.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως αρχής 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, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.

β) τη 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
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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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 224

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης:
“Μελέτη αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού”, προεκτιμώμενης
αμοιβής 36.900,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17656/530/23-01-
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 το υπ΄αριθμ. Ι/12-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την

εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού”,
προεκτιμώμενης αμοιβής 36.900,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της μίας και
μοναδικής διαγωνιζόμενης σύμπραξης: “ΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.- ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ“,
σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών, ελέγχθηκε ότι
δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού της, αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε η τεχνική προσφορά
της με συνολική βαθμολόγηση επί της τεχνικής προσφοράς : ΒΤΠ = 90.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 225

ΘΕΜΑ 23o: Λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού
οδικού δικτύου Δυτικής Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, από τον 2ο
μειοδότη, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16031/488/22-01-
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
Προσκαλεί δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ την “ΝΤΟΥΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ”,

προκειμένου να υποβάλει πρόταση, για να αναλάβει ως 2ος μειοδότης την ολοκλήρωση της
έκπτωτης εργολαβίας του έργου “Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του
άρθρου 61 του Ν. 3669/08.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 226

ΘΕΜΑ 24o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1591/24-11-2016 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση εκ νέου της ηλεκτρονικής
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δημοπράτησης του έργου: «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνα», Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13626/220/17-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί την 1591/24-11-2016 προηγούμενη απόφασή της.
2. Εγκρίνει εκ νέου:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: «Προστασία διαβρωμένων

ακτών παραλίας Τολοφώνα», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, 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 την
τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου ( τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός- τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς),

γ) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης,

δ) τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ, από το περιφερειακό
πρόγραμμα από «ΣΑΕΠ066» ενάριθμο 2016ΕΠ06600005.

3. Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας ή του πιστοποιημένου χρήστη,
ώστε ορισμένες διαδικασίες για την ανάδειξη του μειοδότη να γίνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα, εκχωρώντας την αρμοδιότητα αυτή και ειδικότερα όπως:

- Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ, να γίνεται η αποδοχή αιτήματος του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το άρθρο
3 παραγ 3.6 της διακήρυξης .

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας:
α) δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να

προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2α της
διακήρυξης),

β) δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» με
σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε (5) ημερών για την
συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

5. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

6. Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας:
α) να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του εν λόγω έργου.

Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης, η επιτροπή θα είναι
τριμελής (3). Τα τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε.

β) 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.

7. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, δια του πιστοποιημένου
χρήστη μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση
κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα εκτός του προσωρινού αναδόχου, να καλέσει με σχετική
πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του, να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να εκδώσει απόφαση
που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ 4.2ε
της διακήρυξης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 227

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: “Συντήρηση - Αποκατάσταση
τεχν. έργων και καθαρισμός ρέματος Σωρροί Τριζονίων και λοιπών χειμάρρων Π.Ε.Φωκίδας
από φερτά υλικά”, προϋπολογισμού 311.772,20 € με ΦΠΑ, του έργου: “Συντήρηση -
Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά
υλικά της Π.Ε.Φωκίδας”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 18099/289/23-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του υποέργου: “Συντήρηση -

Αποκατάσταση τεχν. έργων και καθαρισμός ρέματος Σωρροί Τριζονίων και λοιπών χειμάρρων
Π.Ε.Φωκίδας από φερτά υλικά”, προϋπολογισμού 311.772,20 € με ΦΠΑ, του έργου: “Συντήρηση
- Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά
υλικά της Π.Ε.Φωκίδας”, 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 την
τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου ( τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός- τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς),

γ) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης,

δ) τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού 311.772,20€ με ΦΠΑ, από το περιφερειακό
πρόγραμμα από «ΣΑΕΠ566» ενάριθμο 2016ΕΠ56600000.

2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό

3. Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας:
α) να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του εν λόγω

έργου. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή
θα είναι τριμελής ( 3).Τα τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε.,

β) 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 ή αποσφραγίσει κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει
ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε ( 5 ) τουλάχιστον εργάσιμων
ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστιοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, κατ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4055/2012 και άρθρο 98 του Ν.4412/2016, να ενημερώνει τους
υποψηφίους κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 228

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και τμηματική κατακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις,
παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2018 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων»,
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.886,64 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16904/144/22-01-
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

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α



35

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/11-01-2018 (ολοκληρώθηκε στις 19-01-2018) πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2018 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.886,64 € με ΦΠΑ, που αφορά στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Κατακυρώνει μετά και τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης
τα παρακάτω τμήματα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Επωνυμία Οικονομική προσφορά σε
ευρώ με ΦΠΑ

1. «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» (ΑΦΜ:
041911451, Δ/νση: Ραπτόπουλο Ευρυτανίας,
τηλ. 6977701566), για το Τμήμα 1 της
Σύμβασης για ένα (1) GRADER.

6.696.00€
(προσωρινός ανάδοχος)

(36€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 150 ώρες)
2. «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» (ΑΦΜ:

041911451, Δ/νση: Ραπτόπουλο Ευρυτανίας,
τηλ. 6977701566), για το Τμήμα 4 της
Σύμβασης για ένα (1) φορτωτή 160Hp και άνω.

7.504,48€
(προσωρινός ανάδοχος)

(34€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 178 ώρες)
3. «ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» (ΑΦΜ:

046264324, Δ/νση: Νικολάου 5, Καρπενήσι,
τηλ. 6973358580), για το Τμήμα 1 της
Σύμβασης για ένα (1) GRADER.

6.882,00€
(προσωρινός ανάδοχος)

(37€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 150 ώρες)
4. «ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» (ΑΦΜ:

074105120, Δ/νση: Ραπτόπουλο Ευρυτανίας,
τηλ. 6972089733), για το Τμήμα 1 της
Σύμβασης για ένα (1) GRADER.

6.882,00€
(προσωρινός ανάδοχος)

(37€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 150 ώρες)
5. «ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (ΑΦΜ: 064627332,

Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 8, Καρπενήσι, τηλ.
6977152135), για το Τμήμα 3 της Σύμβασης για
ένα (1) φορτωτή 111Hp έως 160Hp.

8.828,80€
(προσωρινός ανάδοχος)

(40€/ώρα, χωρίς ΦΠΑ για 178 ώρες)

3. Εγκρίνει, σύμφωνα παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4212/16, την προσφυγή της
αναθέτουσας αρχής του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού, που είναι η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32
του Ν.4212/16, με τους ίδιους όρους διακήρυξης, για τη μίσθωση δύο (2) αλατιέρων, η οποία
δεν κατέστη δυνατή με το διαγωνισμό, λόγω του ότι σύμφωνα με την διακήρυξή του (Τμήμα 2)
ζητείται η μίσθωση δύο (2) αλατιέρων, όμως δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για αυτές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 229

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση από πλευράς σκοπιμότητας της υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου
του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 15101/255/19-01-
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
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Εγκρίνει από πλευράς σκοπιμότητας την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου
«ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» από την Ε/Ε «ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με
απαλλαγή του αρχικού Αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου «Συντήρηση
οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017», για την εκτέλεση του συνολικού φυσικού
αντικειμένου του, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 132 και 164 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 230

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράκαμψη
Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 14992/250/18-01-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράκαμψη

Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι 30-06-2018.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, δίνοντας συγχρόνως τις
παρακάτω πληροφορίες:

“Η σύμβαση του έργου με τίτλο Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας υπεγράφη
στις 25-11-2014 για ποσό 4.411.542 €. Η αρχική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου ήταν
μέχρι 24-11-2016. Πήρε παράταση για ένα χρόνο και τώρα επανέρχεται για νέα παράταση, με
αιτιολογικό που δεν είναι επαρκές και δεν πείθει”. Σημείωσε, επίσης, ιδιαίτερα τη γνώμη της
υπηρεσίας που δεν τεκμηριώνεται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 231

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας (2015)», Π.Ε Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13552/212/17-01-
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 την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση

εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας (2015)», Π.Ε Εύβοιας, μέχρι 9-02-
2018, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω για την ομαλή και ορθή
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 232

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου «Aποκατάσταση κατολισθαίνοντος
τμήματος οδικού δικτύου Βούλπη - Λημέρι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 500.000,00 €
με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8393/69/17-01-2018
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 την παράταση της προθεσμίας του έργου «Aποκατάσταση κατολισθαίνοντος

τμήματος οδικού δικτύου Βούλπη - Λημέρι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 500.000,00 €
με ΦΠΑ, έως 12/3/2018, με τη νόμιμη αναθεώρηση των τιμώ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 233

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου Δάφνη Όρια Νομού Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.883,76 €
χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17727/534/23-01-
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 «Μελέτη βελτίωσης

επαρχιακού δρόμου Δάφνη Όρια Νομού Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.883,76 €
χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση, Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31 - 12 - 2018, λόγω καθυστέρησης έγκρισης Μ.Π.Ε &
εκπόνησης της Ειδικής Γεωτεχνικής Μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 234

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 32o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1653/4-09-2017 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση εκ νέου α) της διενέργειας ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού του υποέργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό
των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 1.499.954,06 € με ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης και γ) της σχετικής δαπάνης του έργου.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11903/233/16-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 1653/4-09-2017 προηγούμενη απόφασή της περί έγκρισης

διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού του υποέργου: «Προμήθεια
εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου»
λόγω έγκρισης του πίνακα υποέργων στο ενάριθμο: 2017ΕΠ06600007 της ΣΑΕΠ 066, με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

2. Εγκρίνει εκ νέου:
α) τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού του υποέργου

«Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου
Καρπενησίου», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 1.499.954,06 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

β) το τεύχος και τους όρους διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών,
γ) τη δαπάνη, συνολικού ποσού 1.499.954,06 € με ΦΠΑ, που θα βαρύνει το Πρόγραμμα

Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 066, με κωδικό 2017ΕΠ06600007.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

http://www.promitheus.gov.gr
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Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος είχε εξαρχής διαφωνήσει
με την συγκεκριμένη προμήθεια, επειδή δεν την θεωρούσε ευθύνη και υποχρέωση της
Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 235

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της, τα έτη 2018
- 2019», συνολικού προϋπολογισμού 182.935,56 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 18138/392/23-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/23-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού,

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της, τα έτη 2018 -
2019», συνολικού προϋπολογισμού 182.935,56 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην επιχείρηση: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΡΛΙΓΚΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, Λ. Σαλώνων 33-
ΑΜΦΙΣΣΑ – Τ.Κ. 33100», για τα παρακάτω είδη ως εξής:

 Βενζίνη Αμόλυβδη: με ποσοστό έκπτωσης μείον ένα τοις εκατό (-1%) επί της εκάστοτε
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα της παράδοσης
(όπως ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φωκίδας).

 Πετρέλαιο κίνησης: με ποσοστό έκπτωσης μείον ένα τοις εκατό (-1%) επί της εκάστοτε
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα της παράδοσης
(όπως ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φωκίδας).

 Πετρέλαιο θέρμανσης: με ποσοστό έκπτωσης μείον τρία τοις εκατό (-3%) επί της εκάστοτε
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα της παράδοσης
(όπως ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φωκίδας).

 Λιπαντικά: με τιμή 7.483,05 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 236

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου, δημόσιου
διαγωνισμού για τις υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ. και γ) των όρων της σχετικής
διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17137/761/23-01-
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:
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1. τη δαπάνη – δέσμευση πίστωσης για τις υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων της Π.Ε.
Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού ποσού 72.000,00 € με ΦΠΑ, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 20%.

Η πολυετής υποχρέωση δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0899 περί λοιπών δαπανών και
ειδικών αμοιβών και θα κατανεμηθεί κατά έτος ως εξής:

Έτος 2018: 54.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έτος 2019: 18.000,00 €. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Τη διενέργεια πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου

παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Διοικητήριο
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ταχ. δ/νση Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132 Λαμία & Κεντρικό κτίριο
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντου 1, 35131, Λαμία)», με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς, ποσού 72.000,00€, με ΦΠΑ, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 20% και

3. το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργολαβία ...
ενοικίαση εργαζομένων ... μορφή ιδιωτικοποίησης”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 237

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με θέμα: “Διερεύνηση
δυνατοτήτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών στους ΤΟΕΒ Φθιώτιδας, με σκοπό την
μείωση του ενεργειακού κόστους άρδευσης”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 165581/733/22-01-
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 23.560,00€ με

ΦΠΑ., στην εταιρεία “Waste Water and Energy IKE” (ΑΦΜ: 800692040/ΔΟΥ: Α’ Πειραιά, Ταχ.
Δ/νση: Κουντουριώτου 175 - Πειραιάς), για το έργο: “Διερεύνηση δυνατοτήτων εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών σταθμών στους ΤΟΕΒ Φθιώτιδας, με σκοπό την μείωση του ενεργειακού
κόστους άρδευσης”.

Αναλυτικά η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
- Στάδιο 1ο: Καταγραφή - Αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων των πέντε ΤΟΕΒ Π.Ε.

Φθιώτιδας, με σκοπό να προσδιοριστεί το τεχνικό αντικείμενο για το οποίο θα γίνει η
χρηματοδοτική διερεύνηση της υλοποίησης του με χρηματοδοτικά εργαλεία μόχλευσης.
Συνολική δαπάνη: 7.440,00€ με ΦΠΑ

- Στάδιο 2ο: Υλοποίηση Ειδικού Πληροφοριακού Εργαλείου - Χρηματοδοτικού Μοντέλου,
με σκοπό τον επαρκή προσδιορισμό της δυνατότητας επιλογής χρηματοδότησης με μόχλευση
πόρων και υποστήριξης- εκπαίδευσης της υπηρεσίας στην χρήση του και τη συνολική
προσέγγιση της διαδικασίας. Συνολική δαπάνη: 8.060,00€ με ΦΠΑ

- Στάδιο 3ο: Υποστήριξη της Π.Ε. Φθιώτιδας στη διαδικασία αδειοδότησης, στη
χρηματοδότηση και πρόταση ενσωμάτωσης ειδικών εργαλείων, που αφορούν τη διαδικασία της
Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τον
συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη από τους πέντε ΤΟΕΒ του
Νομού Φθιώτιδας. Συνολική δαπάνη: 8.060,00€ με ΦΠΑ.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ο οποίος θεωρεί σκόπιμη τη
διερεύνηση του θέματος. Δεν συμφωνεί, επίσης, με την απευθείας ανάθεση της μελέτης, με την
αιτιολογία ότι “πρέπει να την κάνει η Τεχνική Υπηρεσία ή να γίνει πρόχειρος διαγωνισμός”.
Τελειώνοντας, ζήτησε να δοθεί ο κατάλογος των διπλωματούχων μηχανικών που υπηρετούν
στην Περιφέρεια, όπως και διευκρινίσεις σχετικά με το πού αυτοί είναι τοποθετημένοι και πώς
αξιοποιούνται.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 238

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού
ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17125/758/23-01-
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 ανάθεση παροχής υπηρεσιών, συνολικού ποσού 20.254,40€ με

ΦΠΑ., στην εταιρεία ”Α.ΤΖΟΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, (ΑΦΜ: 998459296/ΔΟΥ: Η’ Θεσ/νικης, Ταχ.
Δ/νση: Κων. Καραμανλή 88), για τη παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας
στο προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η εν λόγω ανάθεση αφορά συνολικά 886 εργαζομένους:
Τεχνικός Ασφαλείας (ΤΑ): 493 ώρες/έτος

Ιατρός Εργασίας (ΙΕ): 367,60 ώρες/έτος
 Βοιωτία Τ.Α.: 82,70 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 61,80 ώρες/έτος
 Εύβοια Τ.Α.: 102,10 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 85,00 ώρες/έτος
 Ευρυτανία Τ.Α.: 68,20 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 49,20 ώρες/έτος
 Φθιώτιδα Τ.Α.: 188,20 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 138,80 ώρες/έτος
 Φωκίδα Τ.Α.: 51,80 ώρες/έτος - Ι.Ε.: 32,80 ώρες/έτος

Αναλυτικά το κόστος για τον Τεχνικό Ασφαλείας ανέρχεται στο ποσό των 7.947,16€
(13,00€/ανά ώρα) και για τον Ιατρό Ασφαλείας ανέρχεται στο ποσό των 12.307,24€ (27,00€/ανά
ώρα) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες του αναδόχου για την Π.Σ.Ε. θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:
α. Όσον αφορά στον ιατρό εργασίας:
- να παρέχει στον αρμόδιο εκπρόσωπο της υπηρεσίας υποδείξεις και συμβολές, γραπτές

και προφορικές, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική
υγεία των εργαζομένων,

- να συντάσσει και να επικαιροποιεί, τους ιατρικούς φακέλους, και να παρέχει τις
Βεβαιώσεις Καταλληλότητας ως ορίζει η νομοθεσία,

- να μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά,

- να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών
και ατυχημάτων,

- να εκπαιδεύει και να ενημερώνει τους εργαζομένους, για την προστασία από
βιολογικούς φυσικούς και χημικούς παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών
παθήσεων.

Β. Όσον αφορά στον τεχνικό ασφαλείας:
- να παρέχει στον αρμόδιο εκπρόσωπο της διοίκησης υποδείξεις και συμβουλές, γραπτές

και προφορικές, σχετικά με την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
- να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της

εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

- να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
- να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων
ατυχημάτων.

- να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

- να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του
επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
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- να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 239

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 15352/695/19-01-

2018 και 18006/798/23-01-2018 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α. την παραλαβή των υπηρεσιών του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 Ινστιτούτο Έρευνας
Ρυθμιστικών
Πολιτικών

ΑΦΜ: 998823989

24.600,00€ 5/27-10-20167 5197/1803/6-4-2016
(ΑΔΑ: 78ΗΡ7ΛΗ-

Ω7Υ)

Βάσει σύμβασης

Β. 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 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΛΥΒΑ

ΑΦΜ:012283348

600,00€ 1/31-12-2017 2392/4-12-2017

ΑΔΑ:
7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ

Δαπάνη για την Πρωτοχρονιά
(στολισμός αίθουσας Ισογείου

κτηρίου Π.Σ.Ε.)

2 ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ:073140751

600,00€ 43/31-12-2017 2392/4-12-2017

ΑΔΑ:
7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ

Δαπάνη για την Πρωτοχρονιά
(μικροφωνική και φωτιστική
κάλυψη Επίσημου εορτασμού

Πρωτοχρονιάς)

3 ΚΑΡΑΛΗΣ-ΑΞΕΛΗΣ-
ΚΑΡΑΛΗ ΟΕ

ΑΦΜ:998438160

396,80€ 17/31-12-2017 2392/4-12-2017

ΑΔΑ:
7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ

Δαπάνη για την Πρωτοχρονιά
(φωτογραφική κάλυψη
εκδήλωσης στο ισόγειο
κτιρίου της Π.Σ.Ε. για τον

επίσημο εορτασμό
πρωτοχρονιάς)

4 INTERWAVE

ΑΦΜ:800471868

7.440,00€ 1024/18-1-2018 2574/28-12-2017

ΑΔΑ:
7ΚΜ57ΛΗ-Ε9Γ

Έργο: «Οπτικοακουστικό Υλικό
- Δημιουργία και παραγωγή

Video Υλικού», βάσει της αριθμ.
282061/10163/29-12-2017

σύμβασης
(ΑΔΑΜ:17SYMV002513398).
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5 ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΦΜ:999352104

868,00€
867,95€
669,60€
676,54€
840,03€

1.029,18€

67/20-12-2017
68/20-12-2017
70/20-12-2017
71/20-12-2017
69/20-12-2017
66/20-12-2017

- Βάσει σύμβασης

6 ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 146504432

2.083,20€

298,86€

9/14-1-2018

10/19-1-2018

- Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

7 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ:130594414

1.422,28€

1.383,84€

8/31-12-2017

9/31-12-2017

- Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

8 ΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΦΜ: 130586082

1.488,00€ 26/22-1-2018 833/22-5-2017

ΑΔΑ:
Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ

ΑΔΑΜ:
17AWRD001558898

Υποστήριξη υποσυστημάτων
των ηλεκ/κων εφαρμογών της
Δ/νσης Οικο/κου & Δ.Ε. Π.Σ.Ε.

9 ΗΕΡΤΖ

ΑΦΜ: 094005806

27,20€ 57811/29-12-2017 493/27-3-2017
ΑΔΑ:

720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Βάσει σύμβασης 19-10-2017

10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛΤΑ) Α.Ε.

ΑΦΜ: 094026421

286,55€ 113/22-1-2018 2945/2017
ΑΔΑ:

ΩΗ497ΛΗ-Φ6Ρ

Βάσει της υπ΄αριθμ.
269344/9772/2017/5-1-2018

σύμβασης.

11
Xerox Hellas A.E.E

Α.Φ.Μ: 094035442

124,00€
124,00€
124,00€
124,00€
92,07€
92,07€
92,07€
124,00€
92,07€
92,07€

170424/16-1-2018
170425/16-1-2018
170426/16-1-2018
170427/16-1-2018
170428/16-1-2018
170429/16-1-2018
170430/16-1-2018
170431/16-1-2018
170432/16-1-2018
170433/16-1-2018

1715/11-9-2017

ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

ΑΔΑΜ:
17AWRD001937970

Τεχνική Υποστήριξη 14
φωτοτυπικών μηχ/των βάσει της
υπ’ αριθμ. 193453/7586/18-9-

2017 Σύμβασης

12 ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ

ΑΦΜ: 092488299

5.128,06€

4.092,00€

208/23-1-2018

209/23-1-2018

- Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

13 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ:039451686

1.696,18€

1.696,18€

45/21-1-2018

46/23-1-2018

- Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

14 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΦΜ: 023906899

1.683,34€

1.683,34€

81/23-1-2018

82/21-1-2018

- Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

15 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ:044207205

1.104,33€ 39/23-1-2018 - Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών
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16 ΚΟΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ:043392513

8.153,50€ 41/23-1-2018 - Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΦΜ: 037640103

729,32€

84,027€

29/23-1-2018

30/23-1-2018

- Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ:112425752

2.560,03€

2.425,29€

3/23-1-2018

2/31-12-2017

- Βάσει σύμβασης, 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”.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης λόγω αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 240

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας”,
προϋπολογισμού 31.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10929/472/18-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 15-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

“Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας”, προϋπολογισμού 31.000,00 € με
ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη
Ιωάννη Γ. Μπράλιου.

2. Κατακυρώνει τον συνοπτικό διαγωνισμό του έργου για το τμήμα Α΄ (εργασίες Η/Μ
εγκ/σεων & Οικοδομικές εργασίες) στον Ιωάννη Γ. Μπράλιο, με ποσοστό έκπτωσης 10%,
συνολικής δαπάνης 17.100,00€ άνευ ΦΠΑ ή 21.204,00€ με ΦΠΑ 24%.

Για το τμήμα Β΄ (εργασίες πρασίνου) ισχύει η αριθμ. 2543/28-12-2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 241

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση
του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης, σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17579/388/23-01-
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
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Εγκρίνει την προκήρυξη των παρακάτω επιπλέον δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
Γ΄ και Δ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου, για την υλοποίηση του υποχρεωτικού προγράμματος
κολύμβησης, σχολικού έτους 2017-18, Π.Ε. Φωκίδας:

Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΧΛΜ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(διπλής
διαδρομής)

ΜΕΣΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

Μ
ΕΤ

Α
Κ
ΙΝ
Η

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

1 1ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΙΤΕΑΣ &
επιστροφή

1ο Δ.Σ.
ΙΤΕΑΣ

22 4,00 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

11 52,55 578,05

2 1ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΙΤΕΑΣ &
επιστροφή

1ο Δ.Σ.
ΙΤΕΑΣ

Μ.Ο. 17 4,00 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

33 36,23 1.195,59

3 3ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΙΤΕΑΣ &
επιστροφή

3ο Δ.Σ.
ΙΤΕΑΣ

Μ.Ο. 13 1,80 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

33 36,23 1.195,59

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.969,23 €

Το κόστος των ανωτέρω δρομολογίων υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους της
αριθμ. 24001/2013 Κ.Υ.Α., με Μ.Τ. καυσίμου για το Ν. Φωκίδας: 1,364 €/λ (17/01/2018)κι έχει
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1:
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 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2:
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 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3:
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1,80 0,46 0,00 1,34 0,00 36,23

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 242

ΘΕΜΑ 40o: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17586/389/23-01-

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
Τροποποιεί το δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας ΔΩ03ΤΑ:

«ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΓΛΥΦΑΔΑ κι επιστροφή», που εκτελείται από τον ανάδοχο Σιψάκο Γεώργιο,
με χαρακτηριστικά:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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σε ΔΩ03ΤΑΤΡ: «ΕΛΑΙΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ κι επιστροφή», με την ίδια τιμή αναδόχου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:
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προκειμένου να μεταφέρεται ο νέος μαθητής από την Τ.Κ. Ελαίας στο Νηπ. Γλυφάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 243

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση παύσης της εκτέλεσης του δρομολογίου με κωδ. 783 “Μικρό ταξί Χαραυγή -
Χαλκίδα & επιστρ. (εσπερινό)”, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 14020/425/18-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παύση της εκτέλεσης του δρομολογίου με κωδ. 783 “Μικρό ταξί Χαραυγή -

Χαλκίδα & επιστρ (εσπερινό)” Π.Ε. Εύβοιας, από τον προσωρινό μειοδότη του ηλεκτρονικού,
διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ, ιδιοκτήτη του μέσου
Δ.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ 2214.

Βάσει των με αρ. πρωτ. 11215/357/16-01-2018 και 12881/404/17-01-2018 εγγράφων της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, αυξήθηκε ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών με
ηλεκτρονικό μήνυμα της σχολικής μονάδας. Οι μαθητές δρομολογήθηκαν εκ νέου στο
δρομολόγιο με κωδικό 1038 “Μεγάλο Ταξί Χαραυγή - Χαλκίδα & ΕΠΙΣΤΡ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ)” , που
δημοπρατήθηκε στη διαπραγμάτευση της 18ης/12/2017, με προσωρινό μειοδότη τον ΜΠΕΝΙΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΟ, ιδιοκτήτη του μέσου Δ.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ 2436.

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 244

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση των νέων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13674/541/18-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα από 15-01-2018 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση

των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, που αφορούν στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων.
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13:00 16,69 ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΝΕΟ
11

ΑΓ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ

ΔΣ
ΚΑΠΑΡΕΛ
ΛΙΟΥ

2 ΤΑΞΙ 27,8
ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦ
Η

8:10-
13:15 31,92

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ
ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 245

ΔΑΠΑΝΕΣ

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 17405/660/23-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1

Προμήθεια
γραμματείων
είσπραξης σύμφωνα με
3852/10 άρθρο 176
παραγρ. 1

02.05.073.0843.
02

Εκδόσεις –
Εκτυπώσεις -
Βιβλιοδεσία

347,20 5.000,00 5.000,00

2

Κάλυψη εξόδων για
συνδιοργάνωση του
τουρνουά Αντιπτέρισης
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ

02.05.073.0844.
02

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

1.540,
00

17.640,00 17.640,00

3

Προμήθεια
ανταλλακτικών για
επισκευή φωτ/κών του
Τμήματος Μετ/ρών
Θήβας σύμφωνα με
3852/10 άρθρο 176
παραγρ. 1

02.05.073.1329.
01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

339,76 7.000,00 471,20

4

Αμοιβή για επισκευή
φωτ/κών του Τμήματος
Μετ/ρών Θήβας
σύμφωνα με 3852/10
άρθρο 176 παραγρ. 1

02.05.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

99,20 5.000,00 987,04

5

Κάλυψη εξόδων
μουσειακής αγωγής
συνδιοργάνωσης με
την Περιφερειακή
Δ/νση Εκπαίδευσης
Στερεάς Ελλάδας και το
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
πολιτικής σύμφωνα με
τον
Ν.3852/10αρθρο
186 παρ.ΙΙΗ

02.05.073.0844.
02

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

1.840,
30

17.640,00 17.640,00 0,00

6

Κάλυψη δαπανών
τοποθέτησης καλωδίου
utp γιια τον συναγερμό
του Διοικητηρίου

02.05.073.0851.
02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
κτιρίων γενικά

285,80 2.000,00 942,40
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7

Κάλυψη δαπανών
τοποθέτησης καλωδίου
utp γιια τον συναγερμό
του Διοικητηρίου

02.05.073.0851.
02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
κτιρίων γενικά

5.026,
97

2.000,00

8

Αμοιβή στον Δικηγόρο
Γιαννούτσου
Αριστογείτωνα για την
υπόθεση Κ ΜΑΓΓΙΔΗ
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
02

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

576,60 58.122,08 58.121,18

9

Δαπάνη για αναλυτική
καταγραφή όλων των
ρυπαντοικών φορτίων
που υπάρχουν σε
επ[ιφάνεια πέντε τετρ.
Χλμ πλησίον
τουΑσωπού ποταμού

02.05.073.0899..
02

Λοιπές δαπάνες
και λοιπές
αμοιβές

18.600,00 41.753,7 41.753,7

10

Δαπάνη για ετήσια
συνδρομή άνευ
χρονικού περιορισμού
πρόσβασης με τέσσερις
κωδικούς στην πλήρη
βάση στη
νομοτέλεια

02.05.073.0899..
01

Λοιπές δαπάνες
και λοιπές
αμοιβές

1.488,00 43.246,30 31.400,00

11
Προμήθεια μελατενειών
για το Τμήμα Μετ/ρών
Θήβας

02.05.073.1111..
0
2

Προμήθεια
χαρτιού
γραφικών είδών
και λοιπών
συναφών
υλικών

474,30 9.293,87 6.093,87

12

Δέσμευση για
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης, εκτός
όσων εντάσσονται
στους
ΚΑΕ0715,0716 και
0717

02.05.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται
στους
ΚΑΕ0715,0716
και 0717

40.000.00 60.000,00 0,00

13

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

02.05.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο εσωτερικό
και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716 και
0717

25.000.00 50.000,00 0,00

14

Επιστροφή ποσού στoν
HUSSAIN ADID ΛΌΓΩ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η
ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΤΟΥ
ZZK 3368 AYT/TOY

02.05.073.3199.
02

Λοιπές
επιστροφές
εξόδων

165.00 1.495,92 1.495,92

15 Δέσμευση ποσού για
πλήρωμή ρεύματος

02.05.073.5429.
02

Λοιπές
γεωργικές
δαπάνες

3.000,00 257.055,91 257.055,91

16
Δέσμευση ποσού για
αναβαθμιση των
συστημάτων ασφαλείας

02.05.073.5429.
01

Λοιπές
γεωργικές
δαπάνες

17.683,97 592.944,09 335.649,07

17

Δέσμευση ποσού για
Εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ
υπαλλήλων

02.05.073.0294.
01

Εργοδοτική
εισφορά υπέρ
ΕΦΚΑ
υπαλλήλων

85.336,00 85.336,00 0,00

18

Προμήθεια
κλιματιστικού για τις
ανάγκες των
γραφείων στο Αλίαρτο

02.05.073.1712.
01

Προμήθεια
συσκευών
θέρμανσης και
κλιματισμού

769,00 1.000,00 0,00
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην
εκείνης με α/α 2, που αφορά τη συνδιοργάνωση τουρνουά αντιπτέρισης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 246

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για την κάλυψη των εξόδων συνδιοργάνωσης
εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό και Παραδοσιακό Σύλλογο Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14995/587/19-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη εξόδων
(Ηχητική κάλυψη
νυκτερινής παρέλασης
και maskarun,
διαφημιση – τηλεοπτική
προβολή καρναβαλιού
και εκτύπωση t-shirt για
το maskarun ) της
συνδιοργάνωσης με το
Πολιτιστικό και
Παραδοσιακό Σύλλογο
Ορχομενού από 11-2-
18 έως και 18-2-2018 ,

02.05.073.0844.
01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

6.000,00 100.000,00 10.000,00 90.000,00

19 Δαπάνη για μίσθωση 9
Ταχυδρομικών θυρίδων

02.05.073.0823.
01 Ταχυδρομικά 515,79 22.000,00 22.000,00

20

Δαπάνη για
φωτοτυπίεςσχεδίων και
συμβατικών τευχών και
μελετών της Δ/νσης
Τεχνικών Εργων
σύμφωνα με 3852/10
άρθρο 176 παραγρ. 1

02.05.073.0843.
02

Εκδόσεις –
Εκτυπώσεις -
Βιβλιοδεσία

650,00 5.000,00 5.000,00

21

Δαπάνη για
αναπαραγωγή
διαγραμμάτων,
πινάκων, σχεδίων,
σύμφωνα με 3852/10
άρθρο 176 παραγρ. 1

02.05.073.0843.
02

Εκδόσεις –
Εκτυπώσεις -
Βιβλιοδεσία

700,00 5.000,00 5.000,00

22

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
02

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16 26.877,92 7.166,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 204.820,85 1.180890,01 686.959,41 493.930,60
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στο Ορχομενό
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει το 1/3 του προτεινόμενου ποσού.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 247

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15916/713/22-01-
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:
A. τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες, παροχή

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

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

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

02.01.073.0342.
01

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

16.000,00 95.000,00 65.887,88 29.112,12

2

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

02.01.073.0352.
01

Αμοιβές
προσωπικού
με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ)
γενικά
(συμπεριλαμβά

5.000,00 30.000,00 24.400,00 5.600,00
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εισφορές) νεται και το
εποχικό
προσωπικό)

3

Δαπάνη μετακίνησης
εκτός έδρας
Αντιπεριφερειάρχη κ.
Κων/νου
Αποστολόπουλου στην
AGROTICA 2018 από 1-
4/2/2018

02.01.073.0716.
01

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

560,00

4

Δαπάνη μετακίνησης
εκτός έδρας
Αντιπεριφερειάρχη κ.
Θ.Χειμάρα στην
AGROTICA 2018 από 1-
4/2/2018

02.01.073.0716.
01

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

560,00

5

Δαπάνη μετακίνησης
εκτός έδρας
περιφερειακού
συμβούλου Γ. Κελαιδίτη
στην AGROTICA 2018
από 1-4/2/2018

02.01.073.0716.
01

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

540,00

6

Δαπάνη μετακίνησης
εκτός έδρας
περιφερειακού
συμβούλου
Κ.Καραγιάννη στην
AGROTICA 2018 από 1-
4/2/2018

02.01.073.0716.
01

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων στο
εσωτερικό
(περιλαμβάνοντ
αι ο Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας,
τα μέλη της

500,00 20.000,00 0,00 20.000,00
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Κυβέρνησης,
του
Κοινοβουλίου,
οι Γεν.
Γραμματείες, οι
Ειδικοί
Γραμματείς και
οι αιρετοί)

7

Εκτός έδρας
μετακίνηση δράσεων
τουριστικής προβολής
μηνός Φεβρουαρίου
Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

02.01.073.0719.
01

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

700,00

8

Ημερήσια αποζημίωση
για εκτός έδρας
μετακίνηση δράσεων
τουριστικής προβολής
μηνός Φεβρουαρίου
Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

02.01.073.0721.
01

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

400,00

9

Έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό για εκτός
έδρας μετακίνηση
δράσεων τουριστικής
προβολής μηνός
Φεβρουαρίου Δ/νσης
Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

02.01.073.0722.
01

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

900,00

10

Δαπάνη για την κοπή
πίτας για τους
υπηρετούντες
υπαλλήλους Π.Ε.
Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε.

18REQ002566601 2018-
01-19

02.01.073.0845.
01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

2.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

11

Δαπάνη για την
συντήρηση
ανελκυστήρα του
κτιρίου της Π.Σ.Ε.
(Διοικητήριο) -
Λ.Καλυβίων 2 για τα έτη
2018-2019- πολυετής
2018: ΠΟΣΌ: 1.230,00€
2019: ΠΟΣΟ: 120,00

18REQ002560953 2018-

02.01.073.0851.
01

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή
κτιρίων γενικά

1.230,00 5.000,00 0,00 5.000,00
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01-18

12

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
Δήμου Μακρακώμης)

Έγγραφο
157879/1182/23-1-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

357,12

13

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
Ανώνυμης Εταιρείας
AGROINVEST AEBE)

Έγγραφο
157897/1196/23-1-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

14

Δαπάνη ανάθεσης σε
δικηγόρο εξώδικων
ενεργειών για
λογαριασμό της Π.Σ.Ε.

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

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

1.600,00 73.774,88 21.315,88 52.459,00

15

Προμήθεια ειδών
κιγκαλερίας-
αναλώσιμων σιδηρικών
υλικών για τις ανάγκες
αντικατάστασης -
επισκευής των
κατεστραμμένων ή την
τοποθέτηση νέων στις
Υπηρεσίες της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 500,00 14.611,04 2.500,00 12.011,04

16

Επιστροφή παραβόλου
στον Ιωάννη Καλοπήτα
τέλους αδείας διότι δεν
έγινε χρήση.

Έγγραφο 1056/17-1-
2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

135,00 5.000,00 820,00 4.180,00

17

Δαπάνη προμήθειας
διαφόρων ειδών
(διατροφή,αναλώσιμα,
εξοπλισμός κλπ.) για
έκτακτες ανάγκες λόγω
καιρικών συνθηκών
(χιονοπτώσεις-
πυρκαγιές-πλημμύρες-
σεισμοί κλπ)

18REQ002571188 2018-

02.01.073.5152.
01

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

3.000,00
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01-22

18

Δαπάνη απολύμανσης
δύο κτιρίων στέγασης
των προσφύγων
Έγγραφο αριθμ. 1/18-
10-2017 Κέντρου
Προσωρινής Φιλοξενίας
Προσφύγων

17REQ002315984 2017-
11-28

02.01.073.5152.
01

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

3.647,20

19

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(Γ.ΚΑΝΑΒ
ΕΤΑΣ-Χ.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Ο.Ε-1205/27-12-2017)-
σύμβαση

02.01.073.5152.
01

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

2.894,76 196.000,00 122.136,00 73.864,00

20

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες (ΑΦΟΙ
ΤΣΙΓΚΑ Ο.Ε.-Δ.Α-
Τ.:3075/21-10-2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

2.250,51

21

πληρωμή δαπάνης, για
εργασίες μονώσεων
υδρορροών του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.
(ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ-13/27-11-
2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

3.900,00

22

Δαπάνες για το κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων
στις Θερμοπύλες (ΔΡΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ-248/7-9-
2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

999,94

23

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(Β .ΚΑΡΒΕ
ΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.-7478/16-
10-2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

1.270,06

24

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(Β .ΚΑΡΒΕ
ΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.-7478/16-
10-2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

1.215,72

25

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(ΖΑΒΛΑΓΚ
ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-
8399/27-12-2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

963,70
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Β. τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2017, ως κατωτέρω:

26

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(ΖΑΒΛΑΓΚ
ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-
8445/29-12-2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

442,79

27

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(ΧΕΙΜΑΡΑ
ΑΝ.-831/4-12-2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

1.980,00

28

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(ΧΕΙΜΑΡΑ
ΑΝ.-847/31-12-2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

1.980,00

29

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(Γ.ΚΑΝΑΒ
ΕΤΑΣ-Χ.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Ο.Ε-1205/27-12-2017)-
σύμβαση

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

2.605,24

30

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(Κ.ΑΛΤΑΝ
ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-34/28-12-
2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

3.000,00

31

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.(ΓΙΟΒΑΝΗ
Σ Κ.ΘΩΜΑΣ-1278/4-12-
2017)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

1.500,00

32

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.ΕΑΣ
ΛΑΜΙΑΣ-22 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑ)

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

1.525,92 29.000,00 4.939,33 24.060,67

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΕ

0719
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

ΚΑΕ

0721
Ημερήσια

αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

ΚΑΕ

0722
Έξοδα

διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

ΚΑΕ

0716
Δαπάνες

μετακίνησης
λοιπών

προσώπων
στο εσωτερικό

ΚΑΕ

0717
Δαπάνες μετακίνησης
λοιπών προσώπων
από το εσωτερικό στο

εξωτερικό και
αντίστροφα

ΚΑΕ

0515
Αποζημίωση μελών
συλλογικών οργάνων
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1
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(11ος/2017)
544

144,87 240,00

2

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(9ος-
11ος/2017)-534

534,20 530,00

3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΟΣ (10ος/2017)-
513 1.370,67 950,00

4
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(10ος/2017)-562 25,80 370,00

5

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣ
ΜΟΥ (10ος-
11ος/2017)-556

64,00 320,00

6
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(12-11-2017/18-
11-2017)-537 37,98 280,00 360,00

7

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(9ος-
11ος/2017)-536

136,23 150,00

8

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(9ος/2017)-561 21,15 430,00

9
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (8-
13/11/2017)- 519 28,10 240,00

10
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(11ος/2017)-516 33,54

11
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(11ος/2017)-515 86,48 270,00

12
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(7ος -10ος)-512 247,32 480,00

13
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(7ος/2017)-521 121,20 1.100,00

14

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
– Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(9ος-
10ος/2017)-494

694,27 740,00 120,00

15
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(9ος-
10ος/2017)-507

124,22 460,00

16
ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
(10ος/2017)-505 743,20 230,00

17
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(1-13/11/2017)-
506

364,53 150,00

18

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
–Π.Ε. ΘΙΩΤΙΔΑΣ
(9ος-

73,19 80,00
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10ος/2017)-501

19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΟΣ (9ος/2017)-
502

1.462,32 930,00

20

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
–Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(9ος-
10ος/2017)-496

494,45 310,00

21

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
– Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(9ος-
10ος/2017)-491

92,78 240,00 85,00

22
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(9ος-10ος)-490 961,67 610,00

23

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
– Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(9ος-
10ος/2017)-489

390,77 470,00

24

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
– Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(9ος-
10ος/2017)-492

219,57 110,00

25

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
– Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(9ος-
10ος/2017)-493

24,66 30,00

26

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
– Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(6ος-8ος/2017)-
449

1.832,11 1.100,00 150,00

27
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
(7ος-
11ος/2017)-455 579,35 420,00

28
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(8ος/2017)-543

270,00

29
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(11ος/2017)-546 180,00

30

ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(9ος-
11ος/2017)-514

400,00

31

ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ (8ος-
11ος/2017)-518 110,00

32
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(7ος/2017)-527 710,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 248

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17728/191/23-01-
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:
A. τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2018, για εξόφληση οφειλών

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

33
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(7ος/2017)-520 820,00

34

ΑΙΡΕΤΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟ
ΥΛΟΣ (15-05-
2017 / 26-05-
2017)-344

146,80

35

ΑΙΡΕΤΟΙ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ (15-
05-2017/ 26-05-
2017)-395

631,50

36

ΑΙΡΕΤΟΙ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ (08-
06-2017 / 26-06-
2017)-321

436,80

37

ΑΙΡΕΤΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟ
ΥΛΟΣ (21-04-
2017 / 26-04-
2017)-147

152,90

38

ΑΙΡΕΤΟΙ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ (18-
03-2017/ 21-03-
2017)
ΝΤΙΣΕΛΝΤΡΟΦ-
167

1.456,80

39

ΑΙΡΕΤΟΙ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ (26-
06-2017)
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-289

566,24

40

ΑΙΡΕΤΟΙ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ (07-
10-2017 / 11-10-
2017)
ΚΟΛΩΝΙΑ-583

1.529,88

41

Δ/ΘΜΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ν.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2016-
652

3.893,34

AA Τίτλος έργου Ειδικός
φορέας/
ΚΑΕ

Προμηθευτής Ποσό

1 Πληρωμή δαπάνης, για τη συμμετοχή της
Π.Σ.Ε. στην έκθεση Τροφίμων & Ποτών
“FOOD & LIFE 2017” στο Μόναχο

01.071.9
899

Κ.Λ.ΝΙ. - Ν. ΛΕΜΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε (ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

- ΠΡΟΒΟΛΗ

24.405,48
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Β. τις δαπάνες & δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης
με α/α Α.1, που αφορά συμμετοχή της ΠΣΕ στην έκθεση Τροφίμων & Ποτών “FOOD & LIFE
2017” στο Μόναχο Γερμανίας, με την αιτιολογία ότι “καμιά προηγούμενη εξέταση της
αποτελεσματικότητας αυτού του είδους των δράσεων δεν υπάρχει”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 249

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “DETROP BOUTIQUE 2018”, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της
ΔΕΘ-HELEXPO AE, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15414/699/22-01-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού δέκα οχτώ χιλιάδων

ευρώ (18.000,00€) με ΦΠΑ, για τη συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην έκθεση “DETROP BOUTIQUE
2018”, που θα λάβει χώρα από 24 έως 26 Φεβρουαρίου 2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
της ΔΕΘ - HELEXPO AE, στη Θεσσαλονίκη.

Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Π.Στ.Ε., θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε. 0844.01

Tο πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002565714 2018-01-19.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι θεωρεί “πολύ υψηλό το
ποσό των 18.000 € για συμμετοχή σε μια έκθεση με αμφίβολα αποτελέσματα και χωρίς
συγκεκριμένους στόχους”.

Γερμανίας από 29/11 έως 3/12/2017 στο
Εκθεσιακό Κέντρο Messe Munchen

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

1 Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ
Α & Β βαθμού (Καθαρισμός
αποστραγγιστικής τάφρου αντλιοστασίου
«Αλεξίνα» ΤΟΕΒ Ανθήλης)

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

01.071
. 9471

Για υπογραφή σύμβασης 6.450,00

2 Κατασκευή εξέδρας αντλιοστασίου στην
λιμνοδεξαμενή Νέου Μοναστηρίου

Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι

ΑΔΑΜ: 18REQ002575180

01.071
.9779

Προς δημοπράτηση 71.500,00

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α



61

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 250

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17214/765/23-01-
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 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:

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1 Παροχή υπηρεσιών
πρόσβασης -
ανανέωσης της
ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης

δημοσιονομικής
νομοθεσίας

www.docman.gr, 10
χρηστών με δωρεάν
συμβουλευτικές

υπηρεσίες σε θέματα
δημοσίων δαπανών.

DOCMAN
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 800905976 ΔΟΥ:

Κύμης

9/3-1-2018

ΑΔΑ:
ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:
0899

Αρ. Δέσμευσης:
724/9-1-2018

ΑΔΑ:
7Χ047ΛΗ-ΓΓ0

ΑΔΑΜ:
18REQ002554675

1.500,00€

2 «Δημιουργία
οπτικοακουστικού
υλικού προβολής
αγροδιατροφικού

τομέα»

HIGH FIDELITY ΕΠΕ
ΑΦΜ:999822002 ΔΟΥ:

Δ’ Αθηνών
Ταχ.Δ/νση: Λυκαβηττού

10 ΤΚ 10671

1538/21-8-2017

ΑΔΑ:
ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ε.Φ.:071
ΚΑΕ:
9899

Αρ. Δέσμευσης:
2741/28-8-2017

ΑΔΑ:
ΩΙ847ΛΗ-ΝΛ

ΑΔΑΜ:
17REQ001881498

9.796,00€

3 Συνδιοργάνωση
εκδήλωσης

“ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑΣ 2018”

που θα
πραγματοποιηθεί στα
χιονοδρομικά κέντρα

Βελουχίου και
Παρνασσού με

οργανωτές τον Ε.Ο.Σ.
Καρπενησίου και τον
Ε.Ο.Σ. Αμφίκλειας.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ

ΑΦΜ: 046784249
Δ.Ο.Υ. Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:

Δροσοπούλου 23

66/8-1-2018

ΑΔΑ:
ΩΠ207ΛΗ-Ι36

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:
0844

Αρ. Δέσμευσης:
1020/11-1-2018

ΑΔΑ:
6ΧΡΩ7ΛΗ-ΒΕΝ

ΑΔΑΜ:
18REQ002545163

3.965,00€

4

Συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με την

1. ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ -
Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092553182 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ.Δ/νση: Ρ. Αγγελή 41
- Λαμία 107/15-1-2018 Ε.Φ.:073 Αρ. Δέσμευσης:

60,00€

http://www.docman.gr,
ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης
με α/α 2, που αφορά τη «Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής αγροδιατροφικού τομέα»,
με την αιτιολογία ότι τη θεωρεί “υπερβολή και χωρίς ιδιαίτερη αξία, εάν δεν υπάρχει
προγραμματισμός αξιοποίησης του”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 251

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17025/482/23-01-
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 ομόφωνα
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:

Ένωση Ελλήνων
Φυσικών, Παράρτημα
Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας και τον
Πολιτιστικό-

Επιστημονικό και
Φιλοσοφικό Όμιλο
“300”, που θα

πραγματοποιηθεί στις 4
Φεβρουαρίου 2018 και
ημέρα Κυριακή στην

Λαμία.

2. ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΜ: 084219862

ΔΟΥ:Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 5

3. ΜΠΑΣΛΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΑΦΜ: 064921023 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση:
Παπασιοπούλου 2-4-

Λαμία

ΑΔΑ:
6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ

ΚΑΕ:
0844

1111/17-1-2018

ΑΔΑ:
61Ψ17ΛΗ-1ΕΜ

150,00€

150,00€

4 Συμμετοχή της Π.Σ.Ε.
AGROTICA 2018, 27η

Διεθνής Έκθεση
Γεωργικών

Μηχανημάτων,
Εξοπλισμού &

Εφοδίων,που θα λάβει
χώρα από 1 έως 4

Φεβρουαρίου 2018 στο
Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο της ΔΕΘ -
HELEXPO AE στη
Θεσσαλονίκη.

1. HELEXPO SA
ΑΦΜ: 099356797 ΔΟΥ:

ΦΑΕ Θεσ/νικης
Ταχ. Δ/νση: Εγνατίας
154 ΤΚ 54636 Θεσ/νικη

(Ενοίκιο)

2. ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ Α.Ε.
ΑΦΜ: 095635863 ΔΟΥ:
ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
Ταχ. Δ/νση: Ο.Τ. 10
ΟΔΟΣ Α 8 Σίνδος

57400, Θεσσαλονίκη
(κατασκευή περιπτέρου)

108/15-1-2018

ΑΔΑ:
6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:
0844

Αρ. Δέσμευσης:
1110/17-1-2018

ΑΔΑ:
7Θ6Χ7ΛΗ-ΣΜΥ

ΑΔΑΜ:
18REQ002567071

3.286,00€

2.666,00€

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς όσων
πραγματοποιούν επαγγελματική
άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες

02.02.073.
0355.02

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς όσων
πραγματοποιούν

200,00 300,00 100,00 0,00
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έτους 2017 επαγγελματική
άσκηση στις δημόσιες
υπηρεσίες

2

Πληρωμή δαπάνης για Λοιπά
έξοδα μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το αντίτιμο
των εισιτηρίων εσωτερικού &
εξωτερικού, η χιλιομετρική
αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος οχήματος και η
μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717
έτους 2017

02.02.073.
0719.02

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

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3

Πληρωμή δαπάνης για
Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο εσωτερικό
& εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717 έτους 2017

02.02.073.
0721.02

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

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4

Πληρωμή εξόδων
διανυκτέρευσης στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717 έτους 2017

02.02.073.
0722.02

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

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

5

εργασίες δημιουργίας τριών
τριών (3) μακετών
επισκεπτηρίων καρτών και
εκτύπωσης δέκα (10) χαρτών
για τις ανάγκες του Γραφείου του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Εύβοιας

02.02.073.
0843.02

Εκδόσεις-εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία
(περιλαμβάνεται και η
προμήθεια χαρτιού) 508,40 2.000,00 0,00 1.491,60

6

Προμήθεια 83 αντιτύπων στην
ελληνική γλώσσα του βιβλίου με
τίτλο: "Νήσος Σκύρος - για
αυθεντικούς περιηγητές" από
τον εκδοτικό οίκο
"ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ" και έτος
εκδόσεως 2017

02.02.073.
0845.01

Κάθε είδους δαπάνες
δημοσίων σχέσεων

996,00 3.000,00 0,00 2.004,00

7

εργασίες επισκευής(service) του
ΜΕ123053 ΙΧ
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ) της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά

372,00

8

Πληρωμή δαπάνης παροχής
υπηρεσιών για εργασίες
επισκευής του ΜΕ123053 ΙΧ
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ) της
Π.Ε.Εύβοιας,

02.02.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά 124,00

9

εργασίες επισκευής(εξαγωγή και
επισκευή μπεκ) του ΜΕ123053
ΙΧ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ)
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά

310,00

10
Παροχή υπηρεσιών για επισκευή
του μηχανήματος ΜΕ 121117
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά

1.660,36

11

εργασίες επισκευής του
ΜΕ123053 ΙΧ
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ), ΜΕ
111638 ΙΧ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ), ΚΗΙ
8805 (ΦΟΡΤΗΓΟ) και ΚΗΥ 6249
(ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ) της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά 1.797,21

12

Πληρωμή δαπάνης παροχής
υπηρεσιών για εργασίες
επισκευής του οχήματος με αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΥ 6249
(NISSAN PATHFIND) της

02.02.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά

372,00
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Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ)
της Π.Ε. Εύβοιας,

13

Πληρωμή δαπάνης παροχής
υπηρεσιών για εργασίες
επισκευής του μηχανήματος
έργου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ
6117, (ΕΚΧΙΟΝ/ΚΟ-
ΧΟΡΤ/ΠΤΙΚΟ) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ) της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά 223,20

14

Πληρωμή δαπάνης παροχής
υπηρεσιών για εργασίες
επισκευής του οχήματος με αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΥ 6249
(NISSAN PATHFIND) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ)
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά 99,20

15

Πληρωμή δαπάνης παροχής
υπηρεσιών για εργασίες
επισκευής του μηχανήματος
έργου με αρ. κυκλοφορίας
123055 (Φορτωτής-
CATERPILLAR) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ) της Π.Ε.
Ευβοίας

02.02.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά 582,80 10.000,00 0,00 4.459,23

16

Επισκευή φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος Kyocera mita 3530
για τις ανάγκες του τμήματος
Υδροοικονομίας και
Περιβάλλοντος της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

49,60

17

παροχή υπηρεσιών
εγκατάστασης δομημένης
καλωδίωσης και εξοπλισμού
(επέκταση καλωδίωσης σε
υφιστάμενες θέσεις εργασίας
καθώς και προσθήκη νέας
καλωδίωσης) για τις ανάγκες της
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

2.480,00

18

εργασίες επισκευής και
συντήρησης φωτοτυπικού
Μηχανήματος (NASHUATEC
627) για τις ανάγκες της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας & Κοιν.
Μέριμνας της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού 31,00 18.763,12 8.603,02 7.599,50

19

Πληρωμή δαπάνης παροχής
υπηρεσιών για την ανανέωση
και την κατοχύρωση του
ονόματος της ιστοσελίδας
www.goevia.com, για το έτος
2018 της Δ/νσης Ανάπτυξης της
Π.Ε. Ευβοίας

02.02.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

339,12 100.000,00 49.740,57 49.920,31

20

προμήθεια δύο (2) σφραγίδων
(αυτόματες) για τις ανάγκες του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη και
μίας (1) ξύλινης για την Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.
1111.01

Προμήθεια χαρτιού,
γραφικών ειδών και
λοιπών συναφών
υλικών 35,05

21
προμήθεια μίας (1) σφραγίδας
για τις ανάγκες του Αυτοτελές
Γραφείου ΠΑΜ ΠΣΕΑ της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.
1111.01

Προμήθεια χαρτιού,
γραφικών ειδών και
λοιπών συναφών
υλικών

11,78 28.870,19 26.341,21 2.482,15

22

πληρωμή δαπάνης ετήσιας
συνδρομής για το έτος 2018
στην εφημερίδα ΕΥΒΟΪΚΗ
ΓΝΩΜΗ

02.02.073.
1121.01

Προμήθεια βιβλίων,
συγγραμμάτων,
περιοδικων,
εφημεριδων & λοιπων
συναφών εκδοσεων

137,80

23

προμήθεια ανταλλακτικών του
ΜΕ123053 ΙΧ
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ), ΜΕ
111638 ΙΧ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ) και
ΚΗΙ 8805 (ΦΟΡΤΗΓΟ) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ)
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών μεσων
ξηράς

2.098,23

24
προμήθεια Ανταλλακτικών
Συνεργείου Μηχ/των της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ) της Π.Ε.

02.02.073.
1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής

970,14

http://www.goevia.com/
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Εύβοιας μεταφορικών μεσων
ξηράς

25

προμήθεια ανταλλακτικών του
ΜΕ123053 ΙΧ
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ), της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.
1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών μεσων
ξηράς

347,20

26

πληρωμή δαπάνης προμήθειας
ανταλλακτικών του ΜΕ 111638
ΙΧ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ) της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.02.073.
1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών μεσων
ξηράς

892,80

27

Προμήθεια ανταλλακτικών του
μηχανήματος ΜΕ 111638 της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.
1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών μεσων
ξηράς

1.641,66

28

προμήθεια ανταλλακτικών του
οχήματος με αρ. κυκλοφορίας
ΚΗΥ 6249 (NISSAN PATHFIND)
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
(ΤΜΕ) της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών μεσων
ξηράς

599,80

29

προμήθεια ανταλλακτικών του
συνεργείου μηχανημάτων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ)
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών μεσων
ξηράς

964,78 10.000,00 0,00 2.347,59

30

Προμήθεια ανταλλακτικού
(maintenance kit mk705e) για
την Επισκευή φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος Kyocera mita 3530
για τις ανάγκες του τμήματος
Υδροοικονομίας και
Περιβάλλοντος της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.
1329.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

790,40

31

προμήθεια δομημένης
καλωδίωσης (καλώδια UTP,
πρίζες UTP, patch panel,
κανάλι) για την επέκταση της
καλωδίωσης στους χώρους των
γραφείων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
1329.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

992,00 4.000,00 0,00 2.217,60

32
εργασίες αντικατάστασης plexi
glass 10 mm σε αναλόγιο για τις
ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
1699.01

Λοιπές προμήθειες
161,20

33

προμήθεια Αναλώσιμων
Συνεργείου Μηχ/των της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ) της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.
1699.01

Λοιπές προμήθειες

1.700,22

34

προμήθεια εργαλείων του
συνεργείου μηχανημάτων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΤΜΕ)
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
1699.01

Λοιπές προμήθειες

123,88 20.000,00 989,99 17.024,71

35

Πληρωμή δαπάνης για την
ανανέωση δεκατεσσάρων (14)
αδειών λογισμικού προστασίας
από ιούς για τους εξυπηρετητές
(servers) της Π.Ε. Ευβοίας για
δύο (2) έτη

02.02.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων και
λοιπών υλικών

452,75

36

προμήθεια ανταλλακτικών
(εννέα τροφοδοτικά 500W, δύο
οδοδηγούς οπτικών μέσων
DVDRW &δύο μνημών 2GB) για
τις ανάγκες του τ.Πληροφορικής
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων και
λοιπών υλικών

303,60 1.412,80 0,00 656,45

37

προμήθεια γραφικής ύλης, στα
πλαίσια του προγράμματος
καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς έτους 2017, για τις ανάγκες
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
(Κτηνιατρική Υπηρεσία Ιστιαίας)

02.02.073.
5241.01

Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής

48,52 560.000,00 30.279,98 529.671,50
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 252

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17026/483/23-01-
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 ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω

πιστοποιήσεων - λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 253

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με το ΔΟΑΠΠΕΧ Χαλκίδας,
του Θαλασσινού Καρναβαλιού Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας.

της Π.Ε. Εύβοιας

38

προμήθεια παγίδων και
συνοδών υλικών, στα πλαίσια
του προγράμματος Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας της
βαμβακοκαλλιέργιας στην Π.Ε.
Εύβοιας για το 2017, της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
5244.01

Δαπάνες γεωργίας,
κτηνοτροφίας κλπ που
δεν προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων 259,46 3.000,00 0,00 2.740,54

ΣΥΝΟΛΟ 57.676,16 796.346,11 116.054,77 622.615,18

α/α Τίτλος Έργου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1

Υπόλοιπο 9ου λογαριασμού της
μελέτης:«Αντιμετώπιση
καταπτώσεων-κατολισθήσεων
επί της Δημοτικής Οδού Στόμιο-
Διαστάυρωση με Ε.Ο.(Οξύλιθος-
Πλατάνα)»
2016ΜΠ06600016
ΣΑΜΠ 066
Σχετ: αρ. πρωτ.:
245474/5635/13-11-2017
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευβοίας.

Σύμπραξη
Γραφείων:
ΛΙΟΝΤΟΣ &

ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ-
ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-
ANALYSIS EE-
ΜΠΡΕΣΙΑΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

258,50 02.02.071.9362.01

2 Πληρωμή διανομής νωπού
κρέατος στους ωφελούμενους
του ΤΕΒΑ στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Eπισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαικής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)ΠΕ
Εύβοιας

ΤΙΤΑΝ ΚΕV

4.092,00 02.071.9475.02
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12484/384/23-01-
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
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού είκοσι τριών

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (23.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη
συνδιοργάνωση του Θαλασσινού Καρναβαλιού Χαλκίδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18
Φεβρουαρίου στη Χαλκίδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 342.540,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

Εκτυπωτικά 5.000€

τυμπανιστές (groups Batala και Πολυχρόνου): 4600 4.600€

Φωτισμός 14.200€

Σύνολο με ΦΠΑ 23.800,00 €

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 18REQ002552664 2018-01-16.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι θεωρεί “ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο το ποσό
των 23.800 € για το θαλάσσιο καρναβάλι, σε μια περίοδο που η ανεργία, η πείνα και η φτώχεια
απλώνονται παντού”, και ότι θα συμφωνήσει μόνο εάν αυτό περιοριστεί στο 1/5”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 254

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με τον Εμπορικό και
Επαγγελματικό Σύλλογο Πευκίου Αρτεμισίου Ευβοίας “Ιππέας”, εορταστικής – πολιτιστικής
εκδήλωσης κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας στις 19-2-2018, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12491/386/23-01-
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
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού χιλίων ευρώ

(1.000,00€), για τη συνδιοργάνωση εορταστικής – πολιτιστικής εκδήλωσης κατά την αργία της
Καθαράς Δευτέρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου στο Πευκί.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 1.700,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

Μουσική Ορχήστρα 1.000€

Σύνολο με ΦΠΑ 1.000,00 €

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

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 255

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με τον Εμπορικό και
Επαγγελματικό Σύλλογο Ιστιαίας, του Καρναβαλιού Ιστιαίας 2018, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12365/379/23-01-
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
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού οκτακοσίων

ευρώ (800,00 €), για τη συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού Ιστιαίας 2018, το οποίο θα διεξαχθεί
στις 18 Φεβρουαρίου στην Ιστιαία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 2.700,00 € και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

ηχητική κάλυψη 800€

Σύνολο με ΦΠΑ 800,00 €

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

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 256

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση, με Συλλόγους της περιοχής
Αμαρύνθου, του Καρναβαλιού Αμαρύνθου, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12353/378/23-01-
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
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Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση του
Καρναβαλιού 2018, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου στην Αμάρυνθο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 21.000,00 € και η
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

ηχητική κάλυψη 4.000€

Σύνολο με ΦΠΑ 4.000,00 €

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 18REQ002552018 2018-01-16.

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 257

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής έργων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, για “Διανομή Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.
Εύβοιας”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16178/470/23-01-
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
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού δέκα επτά

χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (17.360,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη “Διανομή
Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.) της
Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”, τα οποία θα παραλάβει η Π.Ε. Εύβοιας.

Για την καλύτερη και υπό υγειονομικές συνθήκες σωστή μεταφορά των ειδών στους
τόπους διανομής του προγράμματος είναι αναγκαία η εξεύρεση αναδόχου, ο οποίος θα
αναλάβει τη διανομή των τροφίμων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας,
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02071, ΚΑΕ 9475. Το εναπομείναν ποσό της σύμβασης θα
βαρύνει το οικονομικό έτος 2019.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002569221 2018-01-22.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, όσο παραμένουν
ασαφή τα παρακάτω:

1. “Ο πίνακας των ωφελουμένων, η διαδικασία κατάρτισής του και τα σχετικά κριτήρια
επιλογής τους.
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2. Ποιος κάνει την διανομή και πως.
3. Εάν έχουν τεθεί εκτός διαδικασίας ιδιώτες, ΜΚΟ και εκκλησία”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 258

ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής έργων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, για “Αποθήκευση – Συντήρηση Τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.) της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16187/471/23-01-
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
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού δέκα επτά

χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (17.360,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την
Αποθήκευση – Συντήρηση Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής του Επισιτιστικού
Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας, στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”, τα οποία θα παραλάβει η Π.Ε. Εύβοιας.

Για την καλύτερη και υπό υγειονομικές συνθήκες αποθήκευση είναι αναγκαία η εξεύρεση
αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την αποθήκευση και συντήρηση (για τα νωπά)των τροφίμων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας,
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02071, ΚΑΕ 9475. Το εναπομείναν ποσό της σύμβασης θα
βαρύνει το οικονομικό έτος 2019.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002569213 2018-01-22.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετος και αντιπρότεινε
“την οργάνωση δημόσιας υπηρεσίας, που σίγουρα μπορεί να κοστίσει λιγότερο από 17.000 €,
αλλά και τη διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος”. Το
συγκεκριμένο θέμα μάλιστα απαντάει κατά τη γνώμη του στο 2ο ερώτημα που έθεσε στο
προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 259

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17228/383/23-01-
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:
A. την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2018 για προμήθειες,

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 και νόμιμα
αναλήφθηκαν εντός του έτους, αλλά δεν ενταλματοποιήθηκαν στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών

OTE έτους 2018
02.04.073.0824.01

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

681,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 681,00

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 αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων

εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική

αποζημίωση, η δαπάνη
διοδίων, ο ναύλος

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

στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

υπαλλήλων της Π.Ε
Φωκίδας για το έτος 2017

02.04.073.0719.0
2

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάν
ονται το

αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού

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

οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,07

17

4.500,00 16.500,00 12.000,00 0,00

2.

πληρωμή Ημερήσιας
αποζημίωσης
μετακινουμένων

υπαλλήλων της Π.Ε
Φωκίδας για το έτος 2017

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

02.04.073.0721.0
2

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

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

2.500,00 8.500,00 6.000,00 0,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 260

ΘΕΜΑ 58o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 6/3-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα - μελέτες
- προμήθειες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

3.

Πληρωμή δαπάνης για
εργασία για αλλαγή

αμορτισέρ με ελατήρια και
ευθυγράμμιση στο

ΚΗΥ7901 όχημα της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.0861.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

266,60 5.143,12 62,00 4.814,52

4.

Πληρωμή δαπάνης για
εργασία επισκευής της
καλωδίωσης της μίζας
στο ΚΥ 5887 όχημα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων

της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0861.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

124,00 5.143,12 328,60 4.690,52

5.

Προμήθεια μελανιών για
τους εκτυπωτές τα fax και
τα φωτοτυπικά της Π.Ε.

Φωκίδας και των
γραφείων της Α΄/θμιας και
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και

του ΚΕΔΔΥ.
(18REQ002569979)

02.04.073.1111.0
1

Προμήθεια
χαρτιού,
γραφικών
ειδών και
λοιπών
συναφών
υλικών

8.000,00 41.927,89 20.300,00 13.627,89

6.

πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια υδραυλικών

υλικών για τις ανάγκες του
Διοικητηρίου της Π.Ε

ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.1311.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και

επισκευής
εγκαταστάσε

ων

237,59 4.820,10 0,00 4.582,51

7.

πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια

πολυκαρβουνικού τζαμιού
για τις ανάγκες του
Διοικητηρίου της Π.Ε

ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.1311.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και

επισκευής
εγκαταστάσε

ων

43,40 4.820,10 237,59 4.539,11

8.

Πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια ανταλλακτικών
για την αλλαγή αμορτισέρ
με ελατήρια στο ΚΗΥ7901
όχημα της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1321.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

992,00 7.113,18 787,40 5.333,78

9.

Πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια τηλεφωνικών
συσκευών για τις ανάγκες
της Δ/νσης Διοικητικού

Οικονομικού

02.04.073.1725.0
1

Προμήθεια
κάθε είδους
τηλεπικοινων

ιακού,
μετεωρολογι

κού και
λοιπού

συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

148,40 903,00 0,00 754,60

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
16.811,99 94.870,51 39.715,59 38.342,93
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17231/384/23-01-
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
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 6/3-01-2018 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε.
Φωκίδας και συγκεκριμένα τη δαπάνη με α/α 5, που αφορά δέσμευση πίστωσης και πληρωμή
έργου για Αποκατάσταση Ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης, ως προς
τον αριθμό και την ονομασία της οδού, από το λανθασμένο “Οδό 44 ΣΩΤΑΙΝΑ – ΜΗΛΙΑ” στο
ορθό “Οδό 11 ΣΩΤΑΙΝΑ – ΜΗΛΙΑ – ΣΤΗΛΙΑ”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 261

ΘΕΜΑ 59o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 113/15-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργα - μελέτες
- προμήθειες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17233/385/23-01-
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
Διορθώνει την υπ΄αριθμ.113/15-01-2018 απόφασή της περί έγκρισης δαπάνης και

διάθεσης πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριμένα τη δαπάνη με α/α 5, που αφορά μεταφορά νωπού κρέατος του
προγράμματος ΤΕΒΑ, ως προς τον ΚΑΕ, από το λανθασμένο “ΚΑΕ 071.9475.01” στο ορθό
“ΚΑΕ 071.9475.02”.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, αλλά επισήμανε τις
συχνές διορθώσεις που κάνει η Π.Ε. Φωκίδας σε ήδη ειλημμένες αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 262

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση, με τον
Σύλλογο Αθλητών Χιονοδρόμων Ορειβατών Πολυδρόσου Παρνασσού, του διεθνή αγώνα
παίδων - κορασίδων αλπικού σκι στον Παρνασσό.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17739/390/23-01-
2018 έγγραφο του γραφείου Ανιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη 992 € και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης, για τη

συνδιοργάνωση, με τον Σύλλογο Αθλητών Χιονοδρόμων Ορειβατών Πολυδρόσου Παρνασσού,
του διεθνή αγώνα παίδων - κορασίδων αλπικού σκι στον Παρνασσό, που θα διεξαχθεί στον
Παρνασσό στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2018.

Η συγκεκριμένη δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας Φ 073 ΚΑΕ 0844, αφορά τα έξοδα της ηχητικής κάλυψης των αθλητικών
αγώνων.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να αποσαφηνιστεί η δαπάνη και να μην υπερβαίνει
τα 500 €.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 263

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15904/263/23-01-
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
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 σε
λοιπά έξοδα μετακίνησης των

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος

2017.

03.073.
0719.02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

700,00

2

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
λοιπά έξοδα μετακίνησης των

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.

Ευρυτανίας, για το έτος 2017.

03.073.
0719.02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

80,00

3

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
λοιπά έξοδα μετακίνησης των

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2017.

03.073.
0719.02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

120,00

4

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
λοιπά έξοδα μετακίνησης των

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2017.

03.073.
0719.02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

10,00

5

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
λοιπά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2017.

03.073.
0719.02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

1.000,00

6

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων της

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για το έτος 2017.

03.073.
0721.02

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό&

εξωτερικό, εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

3.700,00

7

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε.Ευρυτανίας, για

το έτος 2017.

03.073.
0721.02

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό&

εξωτερικό, εκτός
όσων εντάσσονται

1.200,00
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στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

8

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων της

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για το έτος 2017.

03.073.
0721.02

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό&

εξωτερικό, εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

1.100,00

9

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων της

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της

Π.Ε.Ευρυτανίας, για το έτος 2017.

03.073.
0721.02

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό&

εξωτερικό, εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

200,00

10

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων του
τμήματος Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για το έτος 2017.

03.073.
0721.02

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό&

εξωτερικό, εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

300,00

11

Πληρωμή δαπάνης που αφορά σε
ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων του

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για το έτος 2017.

03.073.
0721.02

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό&

εξωτερικό, εκτός
όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

400,00

12

Πληρωμή δαπάνης που αφορά
μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη
Ευρυτανίας από το εσωτερικό στο

εξωτερικό και αντίστροφα, για το έτος
2017.

03.073
0717.02

Δαπάνες
μετακίνησης λοιπών
προσώπων από το
εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα

120,00

13

Πληρωμή δαπάνης που αφορά
οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων της

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Ευρυτανίας για εκτέλεση έργων του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

της ΣΑΕΠ 066, για το έτος 2017.

03.071
9417.02

Οδοιπορικά έξοδα
όσων μετακινούνται
στο εσωτερικό,

υπαλλήλων και μη

120,00

14

Αμοιβή για υπερωριακή εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές

ώρες των υπαλλήλων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,

για το έτος 2017.

03.073.
0512.02

Αμοιβή για εργασία
κατά τις εξαιρέσιμες

ημέρες και
νυχτερινές ώρες

4.300,00

15

Η δαπάνη αφορά πληρωμή αμοιβής
υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης
(MOBILE FLEET) για έντεκα (11)

οχήματα του τμήματος Μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ της ΠΕΕυρυτανίας,

για το έτος 2017

03.073.
0879.02

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

2.782,56

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α



76

16

Η δαπάνη αφορά πληρωμή προμήθειας
φωτογραφικών κάδρων γα τη

διακόσμηση των χώρων του κεντρικού
καταστήματος της ΠΕΕυρυτανίας, για το

έτος 2017.

03.073.
1699.02 Λοιπές προμήθειες 347,20

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά κάλυψη
αποζημίωσης
επικουρικών ιατρών και
ιατρών υπαίθρου που
θα υπηρετήσουν στις
περιοχές του Ν.
Ευρυτανίας για το έτος
2018.

03.073.
0279.01

Λοιπά
επιδόματα και
αποζημιώσεις

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

2

Πληρωμή δαπάνης
δημοσίευσης σε τοπικές
εφημερίδες, περίληψης
ανακοίνωσης σύμβασης
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου ενός ατόμου,
για κάλυψη αναγκών
προγράμματος
Εμβολιασμών Οζώδους
Δερματίτιδας της ΔΑΟΚ
ΠΕΕυρυτανίας.

03.073
0841.01

Διαφημίσεις
και

δημοσιεύσεις
γενικά

500,00 3.000,00 1.000,00 1.500,00

3

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή στο
Κτηματολόγιο
Καρπενησίου οκτώ (8)
φύλλων και οκτώ (8)
αποσπασμάτων
κτηματολογικών
διαγραμμάτων για
οριζόντιες ιδιοκτησίες
ΚΑΕΚ 130310808009,
λόγω αγοράς ακινήτου
από την ΠΕΕυρυτανίας.

03.073.
0899.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

257,08 30.000,00 18.402,40 11.340,52

4

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή στο
Κτηματολόγιο
Καρπενησίου για
Καταχώρηση περίληψης
κατακυρωτικής Έκθεσης
με αριθμ.756/2018, της
συμβολαιογράφου
Καρπενησίου κ. Άννας
Ματθαίου και εξάλειψης
βαρών, λόγω αγοράς

03.073.
0899.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

229,26 30.000,00 18.659,48 11.111,26
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ακινήτου από την
ΠΕΕυρυτανίας.

5

Η δαπάνη αφορά
επιστροφή διαφόρων
εσόδων, που
κατατέθηκαν υπέρ
Π.Ε.Ευρυτανίας και
δύναται να επιστραφούν
λόγω μη
πραγματοποίησης της
σχετικής αιτίας για την
οποία εισπράχθηκαν
(π.χ. επιστροφές
παραβόλων για έκδοση
άδειας αυτοκινήτων,
μεταβίβασης, τεχνικού
ελέγχου κ.λ.π.)

03.073
3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εισόδων

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

6

Η δαπάνη αφορά την
Επιθεώρηση
Επιτήρησης του ΔΚΤΕΟ
Ευρυτανίας κατά ISO
9001:2008, για το έτος
2018
18REQ002569625

03.073.
0879.01

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

2.232,00 40.000,00 17.156,05 20.611,95

7

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, Χρυσούλας
Σουλιώτη, για σύνταξη
γνωμοδότησης σχετικά
με περαιτέρω ενέργειες
της ΠΣΕ επί ζητήματος
εξαγοράς εκτάσεων
Δημοσίου.

03.073
0871.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
396,80 9.323,36 715,48 8.211,08

8

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας,
Κωνσταντίνου Πάζιου,
για απόκρουση
προσφυγής- ανακοπής
Αθανασίου
Παναγοδήμου.

03.073
0871.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
283,96 9.323,36 1.112,28 7.927,12

9

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας,
Κωνσταντίνου Πάζιου,
για απόκρουση
προσφυγής- ανακοπής
του Αθανασίου
Παναγοδήμου.

03.073
0871.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
283,96 9.323,36 1.396,24 7.643,16

10

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, Πηνελόπης
Γιαννιώτη, για

03.073
0871.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
496,00 9.323,36 1.680,20 7.147,16
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γνωμοδότηση σχετικά
με ερώτημα κυριότητας
ακινήτου της
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας.

11

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, Χρυσούλας
Σουλιώτη, για
γνωμοδότηση σχετικά
με ερώτημα
δυνατότητας χορήγησης
βεβαίωσης
προϋπηρεσίας.

03.073
0871.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
396,80 9.323,36 2.176,20 6.750,36

12

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, Φώτιου
Γιαννούλα, για
προσφυγή κατά
απόφασης επιβολής
προστίμου ΜΤΠΥ

03.073
0871.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
555,52 9.323,36 2.573,00 6.194,84

13

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε. –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, Ιωάννη
Παπαδόπουλου, για
έφεση και άσκηση
αναστολής κατά
απόφασης επιβολής
προστίμου ΜΤΠΥ.

03.073
0871.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
1.418,56 9.323,36 3.128,52 4.776,28

14

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
περιφερειακού
εξοπλισμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών(8 κάρτες
διεπαφής δικτύων, 2
διασυνδέσεις δικτύου, 2
εξοπλισμοί επέκτασης
μνήμης, 3 μέσα
αποθήκευσης μνήμης)
για τις ανάγκες της
ΠΕΕυρυτανίας.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
και λοιπών
υλικών

550,00 5.000,00 0,00 4.450,00

15

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή προμήθειας
καυσίμων κίνησης των
οχημάτων της
Π.Ε.Ερυτανίας,
Ιανουαρίου 2018, λόγω
παράτασης σύμβασης
προμήθειας καυσίμων
κίνησης.

03.073.
1511.01

Προμήθεια
καυσίμων και
λιπαντικών

600,00 53.932,33 50.196,88 3.135,45

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης
με α/α β.1, που αφορά πληρωμή δαπάνης για την κάλυψη αποζημίωσης επικουρικών ιατρών και
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ιατρών υπαίθρου, που θα υπηρετήσουν στις περιοχές του Ν. Ευρυτανίας για το έτος 2018, με
την αιτιολογία ότι “έτσι υποκαθίσταται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 264

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.
Ευρυτανίας και αθλητικών σωματείων στο χιονοδρομικό κέντρο Βελουχιού, για το πρόγραμμα
της εβδομάδας χιονιού με τίτλο “Διεκδίκηση Χιονονιφάδας 2018”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17854/293/23-01-
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 την ανάθεση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών της Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.

Ευρυτανίας και των αθλητικών σωματείων στο χιονοδρομικό κέντρο Βελουχιού – Καρπενήσι, για
το Πρόγραμμα Εβδομάδας Χιονιού με τίτλο “ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑΣ 2018”, στο οποίο
συμμετέχει η Π.Σ.Ε - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ως συνδιοργανωτής, με οργανωτές τον
Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο (Ε.Ο.Σ.) Καρπενησίου, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Χιονοδρομίας (FIS) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (Ε.Ο.Χ.Α.), στον
κάτωθι οικονομικό φορέα, ο οποίος αναδείχθηκε ανάδοχος με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά στο τελικό σύνολο της δαπάνης όλων των δρομολογίων και
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και μετά τον σχετικό έλεγχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 265

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 63o: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο
της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος
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Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2018 και 2019 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 182.487,32 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22/17305/23-01-2018
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
α) την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου,

μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο “Παροχή υπηρεσιών για τον
έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για
τα έτη 2018 - 2019 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού για τα έτη:

2018: 80.746,60 χωρίς ΦΠΑ 13% και 91.243,66 ευρώ με ΦΠΑ
2019: 80.746,60 χωρίς ΦΠΑ 13% και 91.243,66 ευρώ με ΦΠΑ
β) τη διενέργεια του διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) και προϋπολογισμού 182.487,32 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

γ) τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
δ) τη δαπάνη – τη δέσμευση πίστωσης ποσού 91.243,66 € κατ΄ έτος καθώς και την

πληρωμή της δαπάνης από τον Φ. 02.73 ΚΑΕ 5241.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι υπερψηφίζει την εισήγηση, επισημαίνοντας πως
“η συγκεκριμένη προσπάθεια έπρεπε να γίνει ύστερα από ευρύτερη συλλογική εκτίμηση της
αντίστοιχης διαδικασίας που εφαρμόστηκε πέρυσι” και σημειώνοντας πως φέτος αυτή ξεκινάει
καθυστερημένα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 266

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 64o: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το υποέργο
“Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου
Καρπενησίου”, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16712/273/22-01-
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
Συγκροτεί τις κάτωθι επιτροπές του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας:

Α. Τριμελής επιτροπή διενέργειας/ αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το
υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του χιονοδρομικού
κέντρου Καρπενησίου»:

1. Βασίλειος Φακίτσας του Νικόλαος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με
βαθμό Γ΄, ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από την Αικατερίνη Καρακώστα του Κωνσταντίνου,
κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Β΄.
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2. Ιωάννης Τσάκνης του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών)
με βαθμό Β΄, αναπληρούμενος από τον Δημήτριο Πεταρούδη του Σταύρου, κλάδου ΤΕ
Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

3. Ιωάννης Φλωράκης του Ελπιδοφόρου, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ΄,
αναπληρούμενος από την Μαρίνα Παπαροϊδάμη του Γρηγορίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών
(Τοπογράφων Μηχανικών) με βαθμό Γ΄.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντία Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, αναπληρούμενη από την Όλγα Ραπτάκη-Παππά του
Χαραλάμπους, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16.

Β. Τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
για το υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του
χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου»

1. Κωνσταντίνος Κοντοπάνος του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών
Μηχανικών) με βαθμό Α, ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από την Σοφία Τραμουντάνη του
Νικολάου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Χημικών Μηχανικών) με βαθμό Β΄.

2. Παναγιώτης Κλέσιορας του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων
Μηχανικών) με βαθμό Α΄, αναπληρούμενος από την Αγγελική Τριανταφυλλίδη του Φωτίου,
κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

3. Γεώργιος Κουκλάρας του Ευαγγέλου κλάδου ΠΕ Πληροφορικής( Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής) με βαθμό Β΄, αναπληρούμενος από τον Νικόλαο Γενιτσαρόπουλο του Σεραφείμ,
κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών έργων Υποδομής)με βαθμό Β΄.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Μαρία Τριχιά του Ανέστη κλάδου ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπληρούμενη από την Παναγιώτα Σιαπέρα του Ευαγγέλου
κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (Χωρίς Πτυχίο) με βαθμό Α΄,

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η εξέταση των προβλεπόμενων στον Ν. 4412/2016
ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για το υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον
εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου»

Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση που η διαδικασία
σύναψης της δημοσίας σύμβασης, η οποία αφορά το ανωτέρω υποέργο, δεν έχει ολοκληρωθεί
εντός του έτους, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από το ίδιο όργανο.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 267

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 65o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακών
Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην AGROTICA 2018, 27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19/16835/22-01-2018
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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής, κ. Κων/νου Καραγιάννη, του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, των περιφερειακών Συμβούλων
Γεωργίου Κελαϊδίτη και Κων/νου Αποστολόπουλου και της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, κ. Καμπουροπούλου Δέσποινας, προκειμένου να
εκπροσωπήσουν την ΠΣΕ στην AGROTICA 2018, 27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, η οποία θα διεξαχθεί από 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2018
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ - ΗELEXPO AE στη Θεσσαλονίκη.

Ημέρα αναχώρησης η 1 Φεβρουαρίου και επιστροφής η 4 Φεβρουαρίου 2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 268

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης Βασίλειος Φακίτσας Ιππολύτη Μπαλκούρα

Χαράλαμπος Σανιδάς

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Κωνσταντίνος Βαρδακώστας

Γεώργιος Γκικόπουλος

Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας 1
αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ που δεν εγκρίθηκαν ακόμη οι προσωρινοί μειοδότες (κωδ. Δρομ. 829 του

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού , κωδ. Δρομ. 595 της Διαπραγμάτευσης της 18ης/12/2017 και κωδ. Δρομ. 938 της Διαπραγμάτευσης της 19ης/12/2017 για την μεταφορά μαθητών
κατά τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020)
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Τ Α Ε
Αριθμός

Απόφασης

Αιτιολογία

1 829 ΤΑΞΙ ΠΥΡΓΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 69.300 0,00 149,88 142,39 5,00 ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΕ 2771

(ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

829 ΤΑΞΙ ΠΥΡΓΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ-
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΛΕΠΟΥΡΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 15.000 0,00 5,00 45,16 42,90 Αριθμ.
Απόφασης Ο.Ε
1870/02-10-2017
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η

ΑΡ.210042/1641/26
-09-2017 ΑΠΟΦ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΚΑΙ
Αριθμ.

Απόφασης Ο.Ε
69/15-01-2018

Τροποποίηση δρομολογίου
λόγω δημιουργίας ειδικού
σχολείου στα Λέπουρα.
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α/
α

Κωδ
δρο
μ

Ονομασία
δρομολογίου
2017 - 2018 Αρ

ιθ
.

Δ
ια
δρ

ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ

ετ
ρι
κή

απ
όσ

τα
ση

σε
m

κό
στ
ος

συ
νο

δο
ύ

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

δη
μο

π
ρά

τη
ση

ς

Προς
φερόμε

νη
τιμή π

οσ
οσ

τό
έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης Νέο
Ημερήσι

ο
Συμβατι

κό
κόστος
σε €

Προσωρινός
Μειοδότης

Τ Α Ε
Αριθμός

Απόφασης

Αιτιολογία

2 595 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ-
ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2 13.700 0,00 40,60 39,80 1,97 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΕ 2459

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

595 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΣΤΑΥΡΟΣ-
ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2 10.900 0,00 1,97 35,3 34,61 Αρ. 62/08-01-2018
απόφαση Ο.Ε.

(Διαπραγμάτευση
18ης/12/17)

Μετονομασία και
τροποποίηση δρομολογίου
λόγω αλλαγής των
μαθητών (Βγήκε ο οικισμός
Κοντοδεσπότι και μπήκε ο
οικισμός Κυπαρίσσι).

α/
α

Κωδ
δρο
μ

Ονομασία
δρομολογίου
2017 - 2018 Αρ

ιθ
.

Δ
ια
δρ

ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ

ετ
ρι
κή

απ
όσ

τα
ση

σε
m

κό
στ
ος

συ
νο

δο
ύ

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

δη
μο

π
ρά

τη
ση

ς

Προς
φερόμε

νη
τιμή π

οσ
οσ

τό
έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης Νέο
Ημερήσι

ο
Συμβατι

κό
κόστος
σε €

Προσωρινός
Μειοδότης

Τ Α Ε
Αριθμός

Απόφασης

Αιτιολογία
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3 938 ΑΓ. ΜΗΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΗ
ΡΑΧΗ-ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
(ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙ)

2 2.500 0,00 19,42 Το δρομολόγιο
κηρύχθηκε άγονο
με την αρ. 61/2018

απόφαση Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

938 ΑΓ. ΜΗΝΑΣ-ΔΡΟΣΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΜΙΚΡΟ ΤΑΞΙ)

2 2.500 0,00 19,42 Μετονομασία και
τροποποίηση δρομολογίου
λόγω διαγραφής μαθητή .

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΓΟΝΑ Δρομολόγια (Διαπραγμάτευσης 18ης Δεκεμβρίου 2017) με ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύβοιας σχολικών ετών 2017-2018,2018-2019 και 2019-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΓΟΝΑ Δρομολόγια (Διαπραγμάτευσης 18ης Δεκεμβρίου 2017) με ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων Νομού Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020

Α/Α Δήμ
ος

Α/Α Ονομασία
Δρομολογίου

Κωδικός

Δρομολ. Σχο
λική
Μον
άδα

Α
ρ
.

Μ
α
θ
η
τ
ώ
ν

Προσφορ
ότερο

μεταφορικ
ό μέσου

Έμφορτα χιλιόμετρα

Χιλ/κή
απόστ
αση

Δ
ρο

μο
λο
λό

γι
α

Ώρα
Εναρ
ξης
Λήξη
ς

Μαθημάτ
ων

Κ
όσ

τ.
Συ

νο
δο

ύ

Η
μέ
ρε
ς
Σχ
ολ

.Έ
το
υς

Ημερ
ήσ ιο
Κόστ
ος

Προϋ
πο
λογι
σμο
ύ σε
Ευρ
ώ

χωρί
ς

ΦΠΑ

Συνολι
κό

Κόστο
ς

Προϋ
πολο
γισμο
ύ για
τρία
σχ.
έτη
ανά

δρομο
λόγι ο
σε

Ευρώ
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολικό
Κόστος
Τμήματος
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24
%

Συνολικό
Κόστος
Τμήματος
με ΦΠΑ

Δικαιώ
ματα

προαίρ
εσης
50%

Συνολικός
Προϋπολογισμός
του τμήματος για
τα σχολικά έτη

2017-
2018,2018-2019
και 2019-2020
με δικαιώματα
προαίρεσης και

ΦΠΑ

Εντό
ς

πόλε
ως
Μικρ
ή

Κλίσ
η

Εντ
ός
πόλ
εω ς
Μεγ
ά λη
κλίσ
η

Εκτό
ς

πόλε
ως
Μικρ
ή

Κλίσ
η

Εκτό
ς

πόλε
ως
Μεγά
λη
Κλίσ
η

Χώ
μα
Μικ
ρ ή
Κλί
ση

Χώ
μα
Μεγ
ά
λη
Κλί
ση

1 2 ΔΗΜΟΥ
ΚΥΜΗΣ
ΑΛΙΒΕΡΙ
ΟΥ

1 ΠΛΑΤΑΝΑ-ΠΑΡ.
ΚΥΜΗΣ -ΚΥΜΗ &
ΕΠΙΣΤΡ.

968 ΝΗΠ. ΚΥΜΗΣ 2ο 6
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

0 0 6500 3500 0 0 10000 2 08:2
0

13:0
0

0 435 34,34 14937,
9

61.678,65 14.802,8
8

76.481,53 38.240,7
6

114.722,29

2 ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ-ΚΑΡΑΒΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

971
ΝΗΠ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
1o , ΝΗΠ.
ΚΑΡΑΒΟΥ, Δ.Σ.
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1ο

17
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

2500 0 5500 0 0 0 8000 2 08:1
5

13:0
0

7,04 435 42,98 18696,
3

3 ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΚΤΗ
ΝΗΡΕΩΣ (ΟΛΟ)

978 ΝΗΠ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1o 8 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

0 0 6800 0 0 0 6800 1 8:20 16:0
0

3,52 435 21,49 9348,1
5

4 ΔΑΦΝΗ-ΛΟΦΙΣΚΟΣ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 979 ΝΗΠ. ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 7 ΜΙΚ.

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

3000 0 2300 0 0 0 5300 2 08:2
0

13:0
0

7,04 435 42,98 18696,
3

2 3 ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟ
Υ ΛΙΜΝΗΣ
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

1 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΑΧΛΑΔΙ-
ΠΑΡ ΑΧΛΑΔΙΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

960
Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ,
ΝΗΠ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 10

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

0 0 8000 6000 0 0 14000 1 08:1
0

13:0
0

3,52 435 27,46 11945,
1

11.945,
10

2.866,82 14.811,92 7.405,9
6

22.217,89

73623,7
5

17.669,7
0

91.293,45 45.646,
73

136.940,18

Α/Α

Τμ
ήμ

α Δή
μο
ς

Ονομασία
Δρομολογίου

Κ
ω
δι
κό

ς
Δ
ρο

μο
λ.

Σχολικ
ή
Μονάδ
α Αρ.

μαθητ
ών

Προσ
φ

ορότε
ρ ο

μεταφ
ορικό
μέσο

Έμφορτα χιλιόμετρα
Συ

νο
λι
κή

χι
λ/
κή

απ
όσ

τα
σ
η

Αρ.
Δρομ
ολογί
ων

Ωρα
Εναρξ
ης

Λήξης
Μαθημάτω

ν

Κόστος
Συνοδο
ύ

Α
ρι
θ.
Η
με
ρώ

ν
Σχ

ολ
ικ
.

ετ
ού

ς

Ημερήσι
ο

Κόστος
Προϋπολ
ο γισμού
σε Ευρώ
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολικό
Κόστος

Προϋπολογισμ
ού τριών
σχολικών

ετών σε Ευρώ
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠ
Α
24%

Συνολικός
Προϋπολογι

σμ ός
τριών

σχολικών
ετών

με ΦΠΑ

Δικαιώματ
α

προαίρεσ
ης 50%
σχολικού
έτους

Συνολικός
Προϋπολογισ

μός
σχολικών
ετών 2017-
2018, 2018-

2019 & 2019-
2020

με τα
δικαιώματα
προαίρεσης
και ΦΠΑ

Εντός
πόλε
ως

Μικρή
Κλίση

Εντός
πόλε
ω ς
Μεγά
λ η

κλίση

Εκτός
πόλε
ως

Μικρή
Κλίση

Εκτός
πόλεω

ς
Μεγάλ

η
Κλίση

Χωμα
τ ό

δρομο
ς

Μικρή
Κλίση

Χωμα
τό

δρομ
ος

Μεγά
λη
Κλίσ
η
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Άγονα Δρομολόγια (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 19ης Δεκεμβρίου 2017) με ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων Νομού Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2017-2018,2018-2019 και 2019- 2020

1 25 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ-
ΒΑΣΙΛΙΚΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

1013 ΝΗΠ.
ΒΑΣΙΛΙΚ
ΩΝ

2 ΤΑΞΙ 0 0 2500 0 0 0 2500 2 08:30 13:00 0 435 19,42 8.447,70 2.027,45 10.475,15 5.237,57 15.712,72

2 61
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

ΚΗΡΙΝΘΟΣ -
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡ
Ο)

957 Δ.Σ.
ΚΗΡΙΝΘΟΥ

3 ΤΑΞΙ 500 0 4100 0 0 0 4600 1 08:10 16:00 0 435 11,8
5.133,00 1.231,92 6.364,92 3.182,46 9.547,38

3 5 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ-
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟ
ΤΙ- ΨΑΧΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

595
ΝΗΠ.
ΨΑΧΝΩΝ
3ο , ΝΗΠ.
ΨΑΧΝΩΝ 2ο

2 ΤΑΞΙ 0 0 13700 0 0 0 13700 2 08:15 16:00 0 435 40,60
17.661,00 4.238,64 21.899,64 10.949,82 32.849,46

4 80

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ(ΧΑΡΑ
ΥΓΗ
)-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟ
ΒΟΥ ΝΙ ΕΔΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

1035 Ε.Ε.Ε.Ε.
Κ.
ΕΥΒΟΙΑ
Σ

1 ΤΑΞΙ 0 0 6600 0 0 0 6600 2 08:15 13:10 0 435 27,18

11.823,30 2.837,59 14.660,89 7.330,45 21.991,34

43.065,00 10.335,60 53.400,60 26.700,30 80.100,90

Α/Α

Τμ
ήμ

α Δήμος Ονομασία
Δρομολογί
ου

Κ
ω
δι
κό

ς
Δ
ρο

μο
λο

γί
ου

Σχολικ
ή
Μονάδ
α

Αρ
ιθ
μό

ς
Μ
αθ
ητ
ώ
ν

Προσ
φ

ορότε
ρ ο

μετα
φ
ορικό
μέσο

Έμφορτα χιλιόμετρα

Συνολικ
ή χιλ/κή
Απόστα
ση

Αρ.
Δρο
μολο
γίων

Ωρα
Εναρξ
ης

Λήξης
Μαθημάτων

Κόστ
ος
Συνο
δού

Αριθμ
ός
Ημερ
ών
Σχολικ
ού
έτους
στη
σύμβα
ση

Ημερήσ
ιο

Κόστος
Προϋπ
ολ

ογισμο
ύ σε
Ευρώ
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολικό
Κόστος

Προϋπολογι
σμ ού
τριών

σχολικών
ετών σε

Ευρώ χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠ
Α
24%

Συνολικός
Προϋπολογι

σμ ός
τριών

σχολικών
ετών

με ΦΠΑ

Δικαιώμα
τα

προαίρεσ
ης 50%
σχολικού
έτους

Συνολικός
Προϋπολογισμ
ός σχολικών
ετών 2017-
2018, 2018-
2019 & 2019-

2020
με τα

δικαιώματα
προαίρεσης και

ΦΠΑ

Εντός
πόλε
ως

Μικρή
Κλίση

Εντός
πόλε
ω ς
Μεγά
λ η

κλίση

Εκτός
πόλε
ως

Μικρή
Κλίση

Εκτός
πόλε
ως

Μεγάλ
η

Κλίση

Χωμα
τ ό

δρομο
ς

Μικρή
Κλίση

Χω
μα
τό
δρο
μ ος
Μεγ
ά λη
Κλί
ση

3 74 ΔΗΜΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ
Σ
ΑΙΔΗΨΟ
Υ

ΜΗΛΙΕΣ-
ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ
Σ & ΕΠΙΣΤΡ.

899 Δ.Σ.
ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ 3 ΤΑΞΙ 0 0 3100 0 0 0 3100 2 08:1

0
13:15 0 435 20,56

8.943,60 2.146,46 11.090,06 5.545,03 16.635,10

4 86 ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΥΣΤ
ΟΥ ΑΓΑΘΟ-

ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ-
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

367
ΓΥΜ.
ΚΑΡΥΣΤΟΥ,
ΕΠΑΛ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ

6

ΤΑ
ΞΙ
ΑΝ
Ω
ΤΩ
Ν
4ων
ΘΕΣ
Ε
ΩΝ

0 0 0 14400 0 0 14400 2 08:0
0

13:45 0 435 44,94

19.548,90 4.691,74 24.240,64 12.120,32 36.360,95

5 102 ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΥΣΤ
ΟΥ

ΣΧΙΖΑΛΗ-
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

885 Δ.Σ.
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 1 ΤΑΞΙ 0 0 0 0 0 500

0
5000 2 08:0

0
13:15 0 435 27,30

11.875,50 2.850,12 14.725,62 7.362,81 22.088,43

7 167 ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟ
Υ ΛΙΜΝΗΣ
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-
ΚΗΡΙΝΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

134

ΓΥΜ.
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
, Δ.Σ.
ΚΗΡΙΝΘΟΥ,
ΓΕΛ

4 ΤΑΞΙ 0 0 5500 0 0 0 5500 2 08:0
5

14:00 0 435 25,10

10.918,50 2.620,44 13.538,94 6.769,47 20.308,41
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ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

8 186 ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟ
Υ ΛΙΜΝΗΣ

ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ
& ΕΠΙΣΤΡ. 887 Δ.Σ. ΠΗΛΙΟΥ 4 ΤΑΞΙ 0 0 11200 0 0 0 11200 2 08:1

0
13:30 0 435 35,86

15.599,10 3.743,78 19.342,88 9.671,44 29.014,33

9 242 ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΓ.ΜΗΝΑΣ-

ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 938
ΓΕΛ
ΔΡΟΣΙΑΣ,
ΓΥΜ.
ΔΡΟΣΙΑΣ

4 ΤΑΞΙ 0 0 2500 0 0 0 2500 2 08:0
0

14:00 0 435 19,42
8.447,70 2.027,45 10.475,15 55.237,5

7
15.712,72

75.333,30 18.079,9
9

93.413,29 46.706,6
5

140.119,94

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
2017-2018, 2018-
2019,2019-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ημερήσια αποζημίωση επί 435 ημέρες των σχολικών ετών
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ανά δρομολόγιο)

192.022,05

ΦΠΑ 24% 46.085,29
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

238.107,34

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (50%) 119.053,67
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΠΑ 24%

357.161,01

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
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