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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.
44/5-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή
της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 40290/559/21-02-2018 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. 8/20-2-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 33952/286/12.02.2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί αντικατάστασης δικηγόρου
για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά.

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ - ΣΠΟΡΕΛΕΙΟΥΡΓΕΙΟ Ε.Π.Ε.»].

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Κωνσταντίνου Κραββαρίτη
και λοιπών (συν. 3)].
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ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (σχετικά με την προσφυγή του Αθανάσιου Νάκου).

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Ειρηνοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Παναγιώτη Μάνου].

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (σχετικά με την προσφυγή του Κωνσταντίνου
Χριστοδούλου).

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8o: ‘Έγκριση της υπ’ αριθµ. 31956/79/10-02-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις από 10/02/2018).
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή και πιστοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αρ. 7531/10/10-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί λήψης μέτρων για τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των
βροχοπτώσεων από 10 έως 16 Ιανουαρίου 2018 στο Δήμο Καρύστου.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση των υπ’ αριθµ. 36621/119/15-02-2018, 38357/121/15-02-2018 και
38359/122/15-02-2018 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης
πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Χιονοπτώσεις - παγετός από
15/2/2018).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΘ/ΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017».

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 804/36775 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 15-
02-2018, στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο νέο Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
προϋπολογισμού 240.000,00 €.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση α) της δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό και β) των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ", Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του σταδίου με τίτλο: «Γεωλογική & Γεωτεχνική έρευνα επί της Ε.Ο. Κύμη –
Παραλία Κύμης στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης» της υπηρεσίας συμβούλου με
τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4412/2016» στο πλαίσιο εκπόνησης της από 14-
11-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 20o: Διόρθωση της αριθμ. 2435/11-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ
περί ανάκλησης των υπ΄αριθμ. 1487/7-8-2017 και 1860/2-10-2017 αποφάσεών της για την
«Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών,
οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής
συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Ν. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 134.223,93 € με Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π ), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις
και για παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή έργων και μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/3-01-2018
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 25ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1031/6-6-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 26o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 391/12-2-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ περί έγκρισης δέσμευσης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον τακτικό
προϋπολογισμό της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (Τακτικός Προϋπολογισμός) για τη
συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Φθιώτιδας στο Δημοτικό
Θέατρο Λαμίας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πρωταθλήματος
καλαθοσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό της Π.Ε. Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών και
συνδιοργανώσεων, οικονομικού έτους 2018.
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018 και
διόρθωση της αριθμ. 383/7/12-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της 2ης
Πανελλήνιας Χειμερινής Συνάντησης Αναρρίχησης στα Βαρδούσια, Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια
του διεθνούς προγράμματος ανταλλαγής μαθητών «Αμφιτρύων», Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση του αριθμ. 1/20-02-2018 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
τα έτη 2018 και 2019» (τμήμα Α΄ του διαγωνισμού).

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση του αριθμ. 3/16-02-2018 πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019», για το τμήμα Β΄.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 της Π.Σ.Ε. (εξ
αναβολής).

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

Παρόντα μέλη επτά (7) οι κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος
Κάππος, Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, Γεώργιος Γκικόπουλος, Παναγιώτης Ευαγγελίου και
Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του Θωμά Γρεβενίτη)

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης, ο
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω και ο κ. Χαράλαμπος Σανιδάς, όπως και το
αναπληρωματικό μέλος αυτού.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού, με βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
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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 και
3. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκτύπωσης 1500 αντιτύπων του
προγράμματος για το 3ο Φόρουμ Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.

Η συζήτηση 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 (από 1 έως 4/03/2018).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 404/20-02-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων του 28ου
Πανελλαδικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η συζήτηση 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 του συνεδρίου (7 & 8/03/2018).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 436/20-02-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για
την Π.Ε. Εύβοιας.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η συζήτηση θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι πρόκειται για

τιμολόγια που αφορούν παλαιότερο διάστημα μεταφοράς μαθητών και η πληρωμή τους είναι
επιβεβλημένη.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί των ζητημάτων που
έχουν ανακύψει αναφορικά με το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί των ζητημάτων που
έχουν ανακύψει αναφορικά με το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική,
καθόσον υφίσταται κώλυμα ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και περαιτέρω
καθυστερήσεις, οι οποίες αποβαίνουν σε βάρος του διαγωνισμού και δημιουργούν περαιτέρω
εμπλοκές όσον αφορά τα μαθητικά δρομολόγια, το οποίο [κώλυμα] θα αρθεί με την επίλυση του
συγκεκριμένου νομικού ζητήματος.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε.
Ευρυτανίας για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς.

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Η συζήτηση 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 του Φόρουμ (από 3 έως 4/03/2018).

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 457

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκτύπωσης 1500 αντιτύπων του
προγράμματος για το 3ο Φόρουμ Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43365/758/23-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την ανάθεση στον ιδιωτικό φορέα Delphi Economic Forum NPO της εκτύπωσης

1500 αντιτύπων του προγράμματος για το 3ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, που θα διεξαχθεί
στους Δελφούς από 1-4 Μαρτίου 2018 για το ποσό των 10.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα και
επειδή αμφισβητεί “την σημασία της εκδήλωσης θεωρώντας πανάκριβα τα προτεινόμενα
προγράμματα”, δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 458

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 404/20-02-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων του 28ου
Πανελλαδικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 90/43710/23-02-
2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΣΕ προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 404/20-02-2018 απόφασή της περί έγκρισης δέσμευσης

πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Αστυνομικών Υπαλλήλων του 28ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ., ως προς το ποσό της
απόφασης, το οποίο εκ παραδρομής υπολογίστηκε χωρίς ΦΠΑ, από το εσφαλμένο δώδεκα
χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) στο ορθό δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ
(14.880,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 404/20-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση, θεωρώντας
“υπερβολικό το νέο ποσό, που ανέρχεται στις δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ
(14.880€)” και υποστηρίζοντας πως “η αιρετή Περιφέρεια μπορεί να οργανώνει κλαδικά
συνδικαλιστικά συνέδρια”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 459
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 436/20-02-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για
την Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
43792/1434/23-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 436/20-02-2018 απόφασή της (ΑΔΑ: 7Ν297ΛΗ-055) περί

έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας και
συγκεκριμένα την παράγραφο 2, ΠΙΝΑΚΑ Β. / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ως προς το αναγραφόμενο
ποσό, από το εσφαλμένο 10.000,00 (με ΦΠΑ 0%), στο ορθό 4.810,00 (με ΦΠΑ 0%), το οποίο
είναι και η τιμή προσφοράς της ασφαλιστικής εταιρείας “NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Α.Ε.”, σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡΟΛ.
ΙΠΠΟΙ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1ης ΑΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
1. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΗ 6149 12HP 1.690 23/01/2008

2. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΗ 6100 10HP 1.390 17/08/2011

3. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΗ 4806 10HP 1.998 09/01/2003

4. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΙ 5445 14HP 1.998 12/08/2003

5. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΥ 6249 17HP 2.488 22/02/2006

6. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΟ 3384 14HP 1.998 18/09/1995

ΔΙΚΥΚΛΑ
7. ΔΙΚΥΚΛΟ ΤΜΑ 8023 - 50 08/12/2000

8. ΔΙΚΥΚΛΟ ΤΜΑ 8024 - 50 08/12/2000

ΦΟΡΤΗΓΑ
9. ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 8805 15HP 2.351 31/07/1995

10. ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 6146 18HP 2.953 30/10/2015

11. ΦΟΡΤΗΓΟ (ειδικού τύπου) ΧΑΑ 6730 16HP 2.685 13/01/2004

12. ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΚΗΗ 6117 157HP 5.958 16/11/1995

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
13. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

CATERPILLAR 950
(φορτωτής, πετρέλαιο)

ME 123055 180HP - 31/08/2005

14. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
DEMAN – NISSAN
(ΔΙΑΓΡ/ΚΟ)(διαγραμμιστικό,
πετρέλαιο)

ME 123053 134HP - 05/05/2005

15. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ HBM
NOBAS GRADER
(ισοπεδωτής γαιών,
πετρέλαιο)

ME 111638 164HP - 20/05/2009

16. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ME 92348 215HP - 19/10/2006
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(εκχιονιστικό, πετρέλαιο)

17. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
CATERPILLAR D8
(προωθητής, πετρέλαιο)

ME 123063 310HP - 31/08/2005

18. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
CATERPILLAR 966
(φορτωτής, πετρέλαιο)

ME 121124 235HP - 31/08/2005

19. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ HBM
GRADER
(ισοπεδωτής, πετρέλαιο)

ME 121117 181HP - 13/10/2004

20. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JBM
JCB (εκσκαφέας –
φορτωτής, πετρέλαιο)

ME 121120 89HP - 16/02/1993

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡΟΛ.
ΙΠΠΟΙ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1ης ΑΔΕΙΑΣ

21. ΦΟΡΤΗΓΟ ΖΚΤ 1111 36ΗΡ 5.958 18/08/20

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 460

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43888/1882/23-02-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ:090009421

16.692,60€ 43/21-2-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ

ΑΦΜ:051177155

3.036,24€

3.023,95€

48/22-2-2018

49/22-2-2018

- Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

3 ΜΑΡΙΑ ΤΕΚΟΥ

ΑΦΜ:117659268

2.016,14€ 31/23-2-2018 - Μεταφορά μαθητών, βάσει
σύμβασης

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει η
αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 461

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί των ζητημάτων που
έχουν ανακύψει αναφορικά με το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
271953/2106/26-02-2018 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 Μάριο

Παπαθανασίου του Αθανασίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 317], κάτοικος Λαμίας, επί
της οδού Καποδιστρίου, αρ. 5, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση επί των ζητημάτων που έχουν ανακύψει και ειδικότερα:

Α) Ως προς την εφαρμογή ή μη, της με αριθμό Ν113/2017 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά, ενόψει της νομοθετικής μεταβολής που επήλθε με την προσθήκη του
άρθρου 79Α στο Ν. 4412/2016 και της δυνατότητας της αναθέτουσας αρχής να
ανακαλέσει/τροποποιήσει αυτεπαγγέλτως εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, αλλά και της
διατήρησης της ισχύος της απόφασης ασφαλιστικών μετά την κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης, η
οποία συζητείται στις 26.06.2018 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Β) Ως προς τη δυνατότητα να γίνει αποδεκτό αίτημα της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και να επεκταθεί το αποτέλεσμα της με αριθμό Ν113/2017 απόφασης
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και σε άλλο τμήμα δρομολογίων του ίδιου δημόσιου
διαγωνισμού.

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 400 € συν
ΦΠΑ 24% (= 96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 496 €, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 €, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό
[80 € Χ 4=] 320 €, λόγω της φύσης του ερωτήματος και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει
από νομικής άποψης, καθώς και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος
θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 462

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί των ζητημάτων που
έχουν ανακύψει αναφορικά με το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 44167/464/26-
02-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Μάριο

Παπαθανασίου του Αθανασίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 317], κάτοικος Λαμίας, επί
της οδού Καποδιστρίου, αρ. 5, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
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αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση επί των ζητημάτων που έχουν ανακύψει και ειδικότερα:

Α) Εάν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υπογράφηκε και υποβλήθηκε με ορθό
και νόμιμο τρόπο από τους Εκπροσώπους και Διαχειριστές της Κοινοπραξίας, καθώς και εάν
έπρεπε να υποβληθούν ξεχωριστά έγγραφα για κάθε μέλος της, λαμβάνοντας υπόψη και
ερμηνεύοντας, ταυτόχρονα, τους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού,

Β) Ως προς τη νομιμότητα της τροποποίησης της με αριθμό 1962/2017 Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την αποδοχή ή μη της
συμμετοχής στο διαγωνισμό της Κοινοπραξίας, ενόψει της νομοθετικής μεταβολής που επήλθε
με την προσθήκη του άρθρου 79Α στο Ν. 4412/2016 και της δυνατότητας της αναθέτουσας
αρχής να ανακαλέσει/τροποποιήσει αυτεπαγγέλτως εκδοθείσες διοικητικές πράξεις.

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 400 € συν
ΦΠΑ 24% (= 96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 496 €, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 €, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό
[80 € Χ 4=] 320 €, λόγω της φύσης του ερωτήματος και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει
από νομικής άποψης, καθώς και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος
θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Ο κ. Ευστάθιος Κάππος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία και την όλη διαδικασία
θεωρώντας ότι “πρόκειται για υπόθεση της Π.Ε. Φωκίδας, στην οποία έχει επέλθει σοβαρή
καθυστέρηση λόγω των προδικαστικών προσφυγών και δικαστικών εμπλοκών και μη θέλοντας
να προκαλέσει περαιτέρω καθυστέρηση, που θα δημιουργήσει επιπλέον ζητήματα”.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, αναφορικά με το υπόμνημα ορισμένων ιδιοκτητών ταξί του
Δήμου Δελφών, που κατηγορούν την Οικονομική Επιτροπή για μεροληπτική στάση έναντι της
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ του Δήμου Δελφών, στο διαγωνισμό για τα μαθητικά
δρομολόγια της Π.Ε. Φωκίδας, επικαλούμενο και δικαστικές αποφάσεις και καταγγέλλοντας πως
δεν υπερασπίστηκε η Επιτροπή νόμιμες ενέργειες των υπηρεσιών της Περιφέρειας … ζήτησε
“να αποσταλεί στην Νομική Υπηρεσία, που πρέπει να το αξιολογήσει και να εισηγηθεί ανάλογα,
προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες που θα πείθουν για την σκοπιμότητα και τη νομιμότητα
των αποφάσεων της Επιτροπής”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 463

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε.
Ευρυτανίας για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44681/817/26-02-
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 μετακίνηση εκτός έδρας του κ. Βασιλείου Φακίτσα, Περιφερειακού Συμβούλου

Π.Ε. Ευρυτανίας και Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, για τη συμμετοχή του στο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς από 3-03-2018 έως και 4-03-2018 (ημέρες
μετακίνησης: 2).

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) έτους 2018, ειδ. Φορέας 073, Κ.Α.Ε. 0716,
όπου υπάρχει σχετική δέσμευση πίστωσης.

Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 464
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 8/20-2-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 8/20-02-2018 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 465

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 33952/286/12.02.2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί αντικατάστασης δικηγόρου
για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 39965/401/20-
02-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 33952/286/12.02.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί, σε αντικατάσταση του διορισθέντος δικηγόρου δια της 47/08.01.2018

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνου Καραγκούνη, πληρεξούσια δικηγόρος της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Ελευθερία Ψύλλου του Δημητρίου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ.
Δ.Σ. Λαμίας: 302], κάτοικος Λαμίας επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 12, η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 14/02/2018 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 11/01/2016 και με αριθμό
δικογράφου ΑΓ425/24.05.2016 αγωγή που άσκησε ο Χαράλαμπος Ροϊνάς, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση
της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της 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 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2=] 160 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 466

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ - ΣΠΟΡΕΛΕΙΟΥΡΓΕΙΟ Ε.Π.Ε.»].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
244202/1865/20-02-2018 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ζωή

Αγγελακοπούλου του Μιλτιάδη, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 404], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Ροζάκη Αγγελή, αρ. 34, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 26/04/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
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εντολή να αποκρούσει την από 20/07/2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ67/24.07.2012
προσφυγή που άσκησε η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ - ΣΠΟΡΕΛΕΙΟΥΡΓΕΙΟ Ε.Π.Ε.», 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 288 € συν
ΦΠΑ 24% (= 69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, καθώς πρόκειται για
“λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων χωρίς άδεια και για παραβάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 467

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Κωνσταντίνου Κραββαρίτη
και λοιπών (συν. 3)].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
244204/1867/20-02-2018 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 Παναγιώτα

Βλαχά του Σπυρίδωνος, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 426], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 26/04/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 16/07/2013 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ55/26-7-2013 αγωγή που άσκησε ο
Κωνσταντίνος Κραββαρίτης και λοιποί (συν.3), 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 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 “αγωγή κατά της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», προκειμένου αυτή να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση στους
ενιστάμενους εξαιτίας καταστροφών που υπέστησαν οι ιδιοκτησίες τους λόγω πλημμύρας, που
οφείλεται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους σε πράξεις και παραλείψεις της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας… Αναφέρουν, επίσης, σαν αιτία κάποια αναγκαστική απαλλοτρίωση”.

Ο ίδιος δήλωσε ότι συμφωνεί να διοριστεί δικηγόρος, αλλά ζήτησε γραπτή έκθεση της
τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 468
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ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (σχετικά με την προσφυγή του Αθανάσιου Νάκου).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
244203/1866/20-02-2018 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 Μάριο -

Παναγιώτη Σκούρα του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Aθηνών: 36663], κάτοικο
Αλίμου Αττικής, επί της οδού Αυξεντίου, αρ. 13, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 26/04/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 05/10/2010 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ238/05-10-2010
προσφυγή που άσκησε ο Αθανάσιος Νάκος, 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 368 € συν
Φ.Π.Α. 24% (=88,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 456,32 €, 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 μία (1) ώρα, με ποσό 80 €/ ώρα, για μελέτη
φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της
υπόθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, αναφέροντας ότι
πρόκειται για “απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της πρώην Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, με την οποία καταγγέλθηκε η σύμβαση εκμετάλλευσης, σύμφωνα με
την οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης «Γεωργικών Γαιών».
Η συνολική έκταση ήταν 34,5 στρεμμάτων στο Δ.Δ. Ανθήλης Δήμου Λαμιέων, ενώ πραγματικά
επιλέξιμη έκταση ήταν 5 στρέμματα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 469

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Ειρηνοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Παναγιώτη Μάνου].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 24207/177/20-
02-2018 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», τη Χριστίνα

Αντωνακοπούλου του Βασιλείου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 369], κάτοικο Λαμίας επί
της οδού Καποδιστρίου, αρ. 16, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 25/04/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 22/01/2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 7/2017 αγωγή που άσκησε ο Παναγιώτης
Μάνος, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 192 € συν
ΦΠΑ 24% (= 46,08), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 238,08 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 32 € [16 € παράσταση συν 16 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
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- 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.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, δηλώνοντας ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση
ζητείται από την Περιφέρεια να καταβάλει το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα
πέντε ευρώ (2.195€) σαν αμοιβή για την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε, ύστερα από
προφορική συμφωνία, για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού στις εγκαταστάσεις της.

Ο ίδιος ζήτησε να μάθει, “εάν ο ισχυρισμός του ενιστάμενου αφορά πραγματικά γεγονότα
και τι λέει η Τεχνική Υπηρεσία, υπεύθυνα και γραπτά. Αν έγινε πραγματικά, να επιδιωχθεί
εξωδικαστικός συμβιβασμός. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να πληρώνουν δικαστικά έξοδα και
τόκους”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 470

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (σχετικά με την προσφυγή του Κωνσταντίνου
Χριστοδούλου).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
267715/2067/20-02-2018 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 Χριστίνα

Βούρβαχη του Γεωργίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 288], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Πατρόκλου, αρ. 5, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 26/04/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 06/04/2017 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ89/07-04-2017 προσφυγή που άσκησε ο
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, 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
Φ.Π.Α. 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 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος σημείωσε ότι πρόκειται για “υπερβολικό πρόστιμο, ύψους
30.000 €, λόγω παράβασης διατάξεων του Νόμου περί κακοποίησης των ζώων”. Δήλωσε,
ωστόσο, ότι συμφωνεί να διοριστεί δικηγόρος, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως υπάρχει
πρόβλημα με τα αδέσποτα, που αντιμετωπίζεται από την πολιτεία πλημμελώς.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 471

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8o: ‘Έγκριση της υπ’ αριθµ. 31956/79/10-02-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις από 10/02/2018).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 34925/99/13-02-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθµ. 31956/79/10-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(βροχοπτώσεις-xιονοπτώσεις από 10/02/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1. H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ME 92780 IX μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΓΑΤΗ

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

(β) Του ΜΕ 72702 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βίνιανης.

(γ) Του ΚΗΑ 7025 φορτηγού που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΑΚΟΥΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού.

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

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

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

(ζ) Του ΜΕ 93884 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Φουρνά – Χόχλια - Βράχα.

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

(θ) Του ΜΕ 125098 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Βίνιανης.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 472

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 38412/325/16-
02-2018, β) 38423/330/16-02-2018, γ) 38418/328/16-02-2018, δ) 38421/329/16-02-2018, ε)
38415/326/16-02-2018 και 38416/327/16-02-2018 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου

2014ΕΠ56600015 των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016 - 2017», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:

A. συνολικού ποσού 49.674,40 € με ΦΠΑ, που αναλύεται ως κατωτέρω:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Προμηθευτής /
Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό τεχνικών –
οδικού δικτύου του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.092,00€

2

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό τεχνικών –
οδικού δικτύου του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.820,00€

3

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό τεχνικών –
οδικού δικτύου του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.230,00€

4

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό τεχνικών –
οδικού δικτύου του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 1.636,80€

5

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς.

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.654,40€
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6

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς.

2014ΕΠ56600015 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4.712,00€

7

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό τεχνικών –
οδικού δικτύου του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 545,60€

8

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό τεχνικών –
οδικού δικτύου του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 4.774,00€

9

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων από φερτά υλικά & βλάστηση
για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

2014ΕΠ56600015 ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.736,00€

10

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων από φερτά υλικά &
βλάστηση για την πρόληψη δασικών
πυρκαγιών.

2014ΕΠ56600015 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 4.265,60€

11

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης
από φερτά υλικά & βλάστηση για την
πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

2014ΕΠ56600015 ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.208,00€

ΣΥΝΟΛΟ 49.674,40 €

Β. συνολικού ποσού 28.148,00€ με ΦΠΑ, που αναλύεται ως κατωτέρω:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.785,60€

2

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β. &
ΣΙΑ Ο.Ε. 694,40€

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

3

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.388,80€

4

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού.

2014ΕΠ56600015 ΠΑΛΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3.472,00€

5

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015 ΠΛΕΞΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.906,00€

6

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

2014ΕΠ56600015 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 4.265,60€

7

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.785,60€

8

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Φιδάκια – Αγ. Βλαχέρνα – όρια
Νομού Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.410,00€

9

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β. &
ΣΙΑ Ο.Ε. 1.041,60€

10

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.041,60€

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



11

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.356,80€

ΣΥΝΟΛΟ 28.148,00€

Γ. συνολικού ποσού 42.058,32€ με ΦΠΑ, που αναλύεται ως κατωτέρω:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Προμηθευτής /
Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βίνιανης.

2014ΕΠ56600015 ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.041,60€

2

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.261,76€

3

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς.

2014ΕΠ56600015 ΖΑΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.208,00€

4

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βίνιανης.

2014ΕΠ56600015 ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.839,04€

5

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015 ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε. 3.496,80€

6

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015 ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε. 2.827,20€

7

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού.

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 4.478,88€

8 Εντολή πληρωμής του έργου 2014ΕΠ56600015 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 9.791,04€

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου.

& ΣΙΑ Ο.Ε.

9

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.774,00€

10

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Αγ. Βλαχέρνα - Αγαλιανός

2014ΕΠ56600015 ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.340,00€

ΣΥΝΟΛΟ 42.058,32€

Δ. συνολικού ποσού 77.841,00€ με ΦΠΑ, που αναλύεται ως κατωτέρω:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Προμηθευτής /
Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς.

2014ΕΠ56600015 ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 3.720,00€

2

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Ραπτόπουλο – Γρανίτσα –
Παλαιοκατούνα.

2014ΕΠ56600015 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2.399,40€

3

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

2014ΕΠ56600015 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.487,56€

4

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β.
& ΣΙΑ Ο.Ε. 4.340,00€

5

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4.340,00€

6
Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση

2014ΕΠ56600015 ΠΛΕΞΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.124,80€

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Καρπενήσι – Τυμφρηστός

7

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Ραπτόπουλο – Λεπιανά –
Τοπόλιανα – Κάτω Ποταμιά - Γρανίτσα

2014ΕΠ56600015 ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε. 8.853,60€

8

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τη διευθέτηση της κοίτης του
ποταμού Τρικεριώτη στην θέση Σαρκίνη
για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού
(γέφυρας)

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 20.088,00€

9

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015 ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. 15.177,60€

10

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για την διευθέτηση της κοίτης του
ποταμού Ταυρωπού στη θέση Παρκιό για
την προστασία υφιστάμενου τεχνικού
(γέφυρα Μέγδοβας)

2014ΕΠ56600015 ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. 3.671,64€

11

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου και Προυσού

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.356,80€

12

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας.

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 892,80€

13

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β. &
ΣΙΑ Ο.Ε. 694,40€

14

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 694,40€

ΣΥΝΟΛΟ 77.841,00€

Ε. συνολικού ποσού 55.809,22 € με ΦΠΑ, που αναλύεται ως κατωτέρω:

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Προμηθευτής /
Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.960,00€

2

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού.

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 4.798,80€

3

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα – όρια
Νομού Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου

2014ΕΠ56600015 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.208,00€

4

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα – όρια
Νομού Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου

2014ΕΠ56600015 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.184,00€

5

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών
και καθαρισμό δασικών – αγροτικών
οδικών δικτύων προς ενίσχυση και
υποβοήθηση της Π.Υ. Καρπενησίου στο
έργο καταστολής – κατάσβεσης της
πυρκαγιάς στη θέση «Μαυρονέρια» του
Δήμου Καρπενησίου

2014ΕΠ56600015 ΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.953,00€

6

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017,για ενίσχυση και υποβοήθηση της
Π.Υ. Καρπενησίου στο έργο της
καταστολής και κατάσβεσης της
πυρκαγιάς στη θέση «Μαυρονέρια»
Δήμου Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015 ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.232,00€

7

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017,για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φουρνάς

2014ΕΠ56600015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 5.654,40€

8
Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017 για τη δημιουργία τεχνητής

2014ΕΠ56600015 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.638,72€
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δεξαμενής συλλογής νερού στην κοίτη
του ποταμού Καρπενησιώτη για να
λαμβάνουν νερό τα εναέρια
πυροσβεστικά μέσα προς καταστολή και
κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση
«Μαυρονέρια» Δήμου Καρπενησίου.

9

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017,για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και
καθαρισμό δασικών – αγροτικών οδικών
δικτύων προς ενίσχυση και υποβοήθηση
της Π.Υ. Καρπενησίου στο έργο
καταστολής – κατάσβεσης της πυρκαγιάς
στη θέση «Μαυρονέρια» του Δήμου
Καρπενησίου.

2014ΕΠ56600015 ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.953,00€

10

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017,για τη διευθέτηση της κοίτης
υδατορέματος του Αγραφιώτη στην θέση
Ασφάκα για την προστασία υφιστάμενου
τεχνικού

2014ΕΠ56600015 GENTEHNICA Ε.Π.Ε. 18.228,00€

ΣΥΝΟΛΟ 55.809,92 €

ΣΤ. συνολικού ποσού 59.547,28€ με ΦΠΑ, που αναλύεται ως κατωτέρω:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Προμηθευτής /
Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τη διευθέτηση της κοίτης του
ποταμού Τρικεριώτη στην θέση Σαρκίνη
για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού
(γέφυρας).

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 18.079,20€

2

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τη διευθέτηση της κοίτης του
ποταμού Καρπενησιώτη στην θέση
Γαύρος για την προστασία υφιστάμενων
ιδιοκτησιών.

2014ΕΠ56600015 ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. 11.383,20€

3

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Βαλαώρα – Σιβίτσα της
Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.

2014ΕΠ56600015 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.340,00€

4

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς.

2014ΕΠ56600015 ΖΑΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.472,00€

5 Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα 2014ΕΠ56600015 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ 6.510,00€
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έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Βαλαώρα – Σιβίστα της
Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων

ΧΡΗΣΤΟΣ

6

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

2014ΕΠ56600015 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2.331,20€

7

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου.

2014ΕΠ56600015 ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε. 4.637,60€

8

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 3.199,20€

9

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τα
έτη 2016-2017» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2017, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα ότια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου

2014ΕΠ56600015 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. 5.594,88€

ΣΥΝΟΛΟ 59.547,28€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 473

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή και πιστοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27961/236/5-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 24.996,79€ με ΦΠΑ, εις βάρος του ενάριθμου

2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 για την Πληρωμή και Πιστοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2016-2017», χρήση 2017, Π.Ε. Ευρυτανίας η οποία αναλύεται ως
κατωτέρω:

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

1

Εντολή πληρωμής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
για τα έτη 2016-2017» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2017, για την
προμήθεια ασφαλτομίγματος 30,70
τόνων (Υπ’ αριθμ. 253859/874
απόφαση)

2014ΕΠ56600015 ΑΣΦΑΛΤΟΛΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1.560,79

2 Εντολή πληρωμής του έργου 2014ΕΠ56600015 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23.436,00
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«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
για τα έτη 2016-2017» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2017, για την
προμήθεια άλατος 350 τόνων(Υπ’
αριθμ. 282884/957 απόφαση)

ΣΥΝΟΛΟ 24.996,79€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 474

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αρ. 7531/10/10-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί λήψης μέτρων για τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των
βροχοπτώσεων από 10 έως 16 Ιανουαρίου 2018 στο Δήμο Καρύστου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38527/676/16-02-
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. 7531/10/10-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας, με την οποία αποφασίστηκε:

1. H διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων από 10 έως 16
Ιανουαρίου 2018 στο Δήμο Καρύστου, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας.

2. H ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας και των οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων).
Οι δαπάνες θα αφορούν την κάλυψη της χρήσης των μηχανημάτων έργου και οχημάτων
ιδιωτών, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε αυτά και την παράγραφο 4 του
παρόντος.

3.H απευθείας μίσθωση των πιο κάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
- ΥΗΖ 9218 Φορτηγού 17-35τ, ΜΕ 73895 φορτωτή ερπυστριοφόρου>101hp, ΜΕ 005039

Προωθητή D7, ΜΕ 73897 Εκσκαφέα ελαστιχοφόρου, ιδιοκτησίας “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε.”.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 2379/2017 (Πρακτ. 45/4-12-2017, ΑΔΑ: 7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 475
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ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση των υπ’ αριθµ. 36621/119/15-02-2018, 38357/121/15-02-2018 και
38359/122/15-02-2018 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης
πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Χιονοπτώσεις - παγετός από
15/2/2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 36623/120/15-
02-2018 και β) 38363/123/16-02-2018 έγγραφα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
(Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
A. την υπ΄αριθμ. 36621/119/15-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 15/2/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 125583, ΜΕ 125588, ΜΕ 117080, ΜΕ 117082, ΜΕ 87609,

ΜΕ 126209, ΜΕ 117069, ΜΕ 117078, ΖΗΚ 9037 ιδιωτικών μηχανημάτων, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο.
Λαμίας - Δομοκού, στην ΕΟ Λαμίας – Άμφισσας, περιοχών της Δ.Ε. Μακρακώμης, ΔΕ Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και περιοχών της ΔΕ Ξυνιάδος του Δήμου Δομοκού.

β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ”, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού, Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου και σε
τμήματα του οδικού δικτύου της ΔΕ Αγίου Γεωργίου, ΔΕ Μακρακώμης και ΔΕ Σπερχειάδας του
Δήμου Μακρακώμης.

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

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

ε) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121664 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή
γαιών, ιδιοκτησίας “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΑΒΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ”, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο
της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης για την επιφυλακή, θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες
επιφυλακής του μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα
ωρών επιφυλακής, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο
του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2428/2017 πρακτ. 46/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-
4ΩΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά
περίπτωση

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

δημιουργούνται και τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. και θα δίνονται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της ή με την αποστολή μηνύματος κιν.
τηλεφωνίας ή με την αποστολή μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου ή με την έκδοση σχετικής
απόφασης, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας της επιφυλακής των μηχανημάτων θα καθορίζονται
από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.
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(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

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

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

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

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

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

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

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

Β. την υπ΄αριθμ. 38357/121/15-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 15/2/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48705 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή γαιών,

ιδιοκτησίας “ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Γοργοποτάμου - Δέλφινο - Κουμαρίτσι, της Δ.Ε.
Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων.

β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44674 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή γαιών,
ιδιοκτησίας “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο
της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.

γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116221 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας “ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λυχνό - Καστανιά της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων.

δ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΚ 3238 φορτηγού με αλατιέρα και λεπίδα και του ΜΕ 57156
ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή - εκσκαφέα, ιδιοκτησίας “ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ”,
για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου.

ε) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116205 και ΜΕ 109800 ιδιωτικών μηχανημάτων, τύπου
διαμορφωτή γαιών, ιδιοκτησίας “ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.”, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού- Ν. Μοναστήρι και στο οδικό
δίκτυο της Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου Δομοκού.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης για την επιφυλακή, θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες
επιφυλακής του μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα
ωρών επιφυλακής, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο
του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας,
σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2428/2017 πρακτ. 46/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από τη Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γ. την υπ΄αριθμ. 38359/122/15-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(Χιονοπτώσεις - παγετός από 15/2/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 131631 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή γαιών,

ιδιοκτησίας “ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ του ΗΛΙΑ”, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας - Άμφισσας και Λαμίας - Καρπενησίου και στο οδικό
δίκτυο της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.

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

γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 37197 ιδιωτικού μηχανήματός, τύπου φορτωτή
λαστιχοφόρου, ιδιοκτησίας “ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου Άγιος Γεώργιος – Δίκαστρο – Περίβλεπτο - Πιτσιωτά της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου
Μακρακώμης

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

2.- Η δαπάνη μίσθωσης για την επιφυλακή, θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες
επιφυλακής του μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα
ωρών επιφυλακής, που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο
του αρμοδίου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2428/2017 πρακτ. 46/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-
4ΩΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά
περίπτωση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 476

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΘ/ΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40056/1414/20-02-
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 τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού

στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για
τη χρονική περίοδο 2015-2017», ως εξής:
1. ποσού 8.233,60 € με Φ.Π.Α. 24% στον CERMA JANI του KOLI, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς και στην Επ. Οδό Αμφίκλειας -
ΧΚ Παρνασσού και στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Φθιώτιδας στην περιοχή της ΔΕ Αμφίκλειας του
Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας.
2. ποσού 1.240,00 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου Άγιος Γεώργιος – Δίκαστρο – Περίβλεπτο - Πιτσιωτά της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του
Δήμου Μακρακώμης.
3. ποσού 5.332,00 € με Φ.Π.Α. 24% στο ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Άμφισσας και Λαμίας-
Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
4. ποσού 632,40 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου στην Ε.Ο. κόμβος Μάκρης - Μακρακώμης της ΔΕ Μακρακώμης του Δήμου
Μακρακώμης.
5. ποσού 1.785,60 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Γοργοποτάμου – Δέλφινο - Κουμαριτσίου στην
Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων.
6. ποσού 4.860,80 € με Φ.Π.Α. 24% στην Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., για τον αποχιονισμό της
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Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου και του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Δ.Ε. Σπερχειάδας,
στην Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, στην Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου Δομοκού και
για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Υπάτης - Καπνοχώρι - Λυχνό στην ΔΕ Υπάτης του
Δήμου Λαμιέων.
7. ποσού 2.132,80 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό
δίκτυο της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
8. ποσού 28.272,00 € με Φ.Π.Α. 24% στην ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας,
στην Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού, στην ΕΟ Λαμίας – Άμφισσας, στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,
περιοχών της Δ.Ε. Μακρακώμης , ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και περιοχών
της ΔΕ Ξυνιάδος του Δήμου Δομοκού.
9. ποσού 1.173,04 € με Φ.Π.Α. 24% στην ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Άμφισσας.
10. ποσού 10.118,40 € με Φ.Π.Α. 24% στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ, για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού, Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου
και σε τμήματα του οδικού δικτύου της ΔΕ Αγίου Γεωργίου, ΔΕ Μακρακώμης και ΔΕ
Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης, της ΔΕ Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας και
στον Επ. Οδό Γαρδίκι - Γραμμένη Οξυά.
11. ποσού 3.174,40 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, για τον αποχιονισμό του
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στον οδικό άξονα Λαμίας – Λιβαδειάς του Δήμου
Αμφίκλειας-Ελάτειας.
12. ποσού 297,60 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, για τον αποχιονισμό του
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων.
13. ποσού 1.537,60 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο της
Δ.Ε. Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης και για τον αποχιονισμό στις Επ. Οδούς
Σπερχειάδα - Γαρδίκι - Πουγκάκια και Σπερχειάδα - Περιβόλι - Μάρμαρα του Δήμου
Μακρακώμης.
14. ποσού 3.465,80 € με Φ.Π.Α. 24% στην ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε., για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού - Ν.
Μοναστήρι και στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου Δομοκού.
15. ποσού 2.559,36 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΝΙΑΒΗ ΕΥΘΥΜΙΟ, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο
της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
16. ποσού 2.879,28 € με Φ.Π.Α. 24% στην ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε., για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου, στην Επ. Οδό Μεσοχώρι-
Περιστέρι-Πύργος του Δήμου Λαμιέων, στην Επ. Οδό Πλατύστομο - Γιαννιτσού - Π. Γιαννιτσού -
Πάππα της Δ.Ε. Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης.
17. ποσού 1.388,80 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, για την φόρτωση άλατος
στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας -
Καρπενησίου.
18. ποσού 3.273,60 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ, για τνο αποχιονισμό
του οδικού δικτύου στην Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού, Λαμίας - Άμφισσας, στην Επ. Οδό
Καστριώτισσα - Δάφνη του Δήμου Λαμιέων και στην Επ. Οδό Γαρδίκι - Γραμμένη Οξυά της ΔΕ
Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.
19. ποσού 2.399,40 € με Φ.Π.Α. 24% στη ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού,
ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και στο οδικό δίκτυο Γοργοποτάμου - Δέλφινο - Κουμαρίτσι , Σκαμνός –
Οίτη – Παύλιανη της Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων.
20. ποσού 1.190,40 € με Φ.Π.Α. 24% στη ΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., για την
ρυμούλκηση σε οχήματα στην Ε.Ο. Λαμίας - Άμφισσας.

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



21. ποσού 793,60 € με Φ.Π.Α. 24% στον ΨΥΧΟΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου στις περιοχές
Μάκρη - Μακρακώμη - Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης.
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ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 804/36775 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 15-
02-2018, στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 847/38224/16-02-
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. 804/36775/15-02-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 15-02-2018, στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

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

πιεστικό)

ΒΙΖ 9969

2 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ UNIMOG ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ME 74856

Μηχανικός εκσκαφέας έως 120 Hp ΜΕ 7766

3 ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ UNIMOG ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΕ 93831

4 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΕ 093838

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των
μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογράφεται από το
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 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.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο νέο Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
προϋπολογισμού 240.000,00 €.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
283930/10283/2017/16-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση

και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο νέο Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
προϋπολογισμού 240.000,00 €, μέχρι τις 21-03-2018 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τη παρ. 8α
του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
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Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, θεωρώντας πως δεν υπάρχει
πειστική αιτιολογία. “Είναι εντυπωσιακό” δήλωσε “ότι από τις 20/9/2017 μέχρι σήμερα δεν
τελείωσε η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της Περιφέρειας και ο εργολήπτης επικαλείται
τις καιρικές συνθήκες και τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα… Και φυσικά η υπηρεσία συμφωνεί
επικαλούμενη τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, για τον οποίο δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο
εργολήπτης, χωρίς να μας λέει ποιος άλλος ευθύνεται...”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά ζήτησε ενδελεχή και
συνεχή έλεγχο του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του, προκειμένου αυτό να καταστεί άρτιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 479

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση α) της δημοπράτησης με ανοιχτό διαγωνισμό και β) των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ", Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37249/301/15-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 1362/24-07-2017 προηγούμενη απόφασή της περί έγκρισης

των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: “Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
και πινακίδων σήμανσης”, Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, μετά την
ένταξη των δημοσίων έργων στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

2. Εγκρίνει εκ νέου:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του εν θέματι έργου, με κωδικό αριθμό

2014ΕΠ56600008 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566, με ανοικτό διαγωνισμό και με το
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),

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

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

3. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας:
α) δια του Προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει

συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα, ειδικότερα όπως:

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

β) δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγρ. 4.2α της
διακήρυξης),

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

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

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

στ) δια του Προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε
προσφέροντα, εκτός του προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον
προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγρ. 4.2ε της διακήρυξης.
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ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του σταδίου με τίτλο: «Γεωλογική & Γεωτεχνική έρευνα επί της Ε.Ο. Κύμη –
Παραλία Κύμης στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης» της υπηρεσίας συμβούλου με
τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4412/2016» στο πλαίσιο εκπόνησης της από 14-
11-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39871/718/20-02-
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 το στάδιο με τίτλο: «Γεωλογική & Γεωτεχνική Έρευνα επί της Ε.Ο. Κύμη –

Παραλία Κύμης στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης» της υπηρεσίας συμβούλου με
τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στο πλαίσιο εκπόνησης της από
14-11-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε. σύμφωνα με το από 20-2-2018 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να μάθει “τι ακριβώς παρέλαβε η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης που επόπτευε την συγκεκριμένη σύμβαση, σύμφωνα με την οποία η
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. έχει εκτελέσει το σύνολο των υποχρεώσεών της και έχει παραδώσει
το σύνολο των παραδοτέων και πότε θα ολοκληρωθεί το 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κύμης, που
έχει γίνει το γιοφύρι της Άρτας...”.

Σε αυτές τις συνθήκες και με την συγκεκριμένη εξέλιξη, όπου η “Περιφέρεια” θα πληρώσει
60.000 €, δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 481

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39984/1804/20-02-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΑΦΜ:099759170

643,44€ 59385/31-1-2018 2495/18-12-2017

ΑΔΑ:
ΩΗ497ΛΗ-Φ6Ρ

Υπηρεσίες διακίνησης
επιστολικής αλληλογραφίας &
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier) για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, βάσει
σύμβασης.

2 OTS

ΑΦΜ:095372259

4.318,30€ 38/12-2-2018 - Βάσει Σύμβασης

3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΡΕΛΗΣ

ΑΦΜ:035597936

24,60€ 4301/28-12-2017 - Βάσει Σύμβασης

4 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ:122859064

400,00€ 53/28-1-2018 134/22-01-2018
ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2

Ηχητική κάλυψη για
συνδιοργάνωση εκδήλωσης με
τον Σύνδεσμο Φιλολόγων
Ν.Φθιώτιδας

5 ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
&ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΜ:999352104

200,00€ 73/26-1-2018 134/22-01-2018
ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2

Εκτυπώσεις για συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο
Φιλολόγων Ν.Φθιώτιδας

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

588,00€ 10588/29-1-2018 134/22-01-2018
ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2

Διαμονή για συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο
Φιλολόγων Ν.Φθιώτιδας

7 “RM INTERNATIONAL
- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ”
ΑΦΜ: 997750332

24.142,80€ 683/31-1-2018 111/15-01-2018
ΑΔΑ:
Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2

Συμμετοχή της ΠΣΕ στην
“5ηΕΞΠΟΤΡΟΦ Έκθεση
Τροφίμων και Ποτών &
Έλληνες Παραγωγοί 2017”,

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 482

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 20o: Διόρθωση της αριθμ. 2435/11-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ
περί ανάκλησης των υπ΄αριθμ. 1497/7-8-2017 και 1860/2-10-2017 αποφάσεών της για την
«Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών,
οπωροκηπευτικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής
συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Ν. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 134.223,93 € με Φ.Π.Α.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40065/775/20-02-
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
Διορθώνει την αριθμ. 2435/11-12-2017 απόφασή της για την «Προμήθεια γάλακτος

εβαπορέ, ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, οπωροκηπευτικών για το
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Ν.
Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 134.223,93 € με ΦΠΑ, από το εσφαλμένο «Ανακαλεί τις
υπ΄αριθμ. 1497/7-8-2017 και 1860/2-10-2017 αποφάσεις …………..» στο ορθό «Ανακαλεί τις
υπ΄αριθμ. 1497/7-8-2017 (ως προς το μέρος γ και δ) και 1860/2-10-2017
αποφάσεις….…………».

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις
δαπάνες που αφορούν την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), επειδή – όπως κατ επανάληψη έχει πει,
“δεν είναι αποσαφηνισμένα τα κριτήρια, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα των ωφελουμένων
και ο μηχανισμός διανομής των τροφίμων”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 483

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) οικ.

35433/1136/14-02-2018 και β) οικ. 39933/1280/20-02-2018 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών που αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ

του παρόντος στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “πληρώνονται
ιδιώτες, για να αποθηκεύσουν τρόφιμα, αντί να διαμορφωθεί σχετική υπηρεσία της Περιφέρειας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 484

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 39051/1260/20-

02-2018 και β) 40123/1283/20-02-2018 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), σε βάρος του

προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με υπόλογο την Μαριάννα Λιάσκου,
υπάλληλο της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

α) ποσού 2.040,00 €, για τη συμμετοχή της στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην διεθνή τουριστική έκθεση «ITB BERLIN 2018», που θα πραγματοποιηθεί από
07/03 έως 11/03/2018 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.
Ημερομηνία αναχώρησης στις 06/03/2018 και επιστροφής στις 12/03/2018.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0719.01 του Ε.Φ073 (Αποζημίωση εισιτηρίων/
χιλιομετρική αποζ. κλπ) για ποσό 600 €, τον Κ.Α.Ε. 0721.01 του Ε.Φ.073 (Ημερήσια
Αποζημίωση) για ποσό 480 € και τον Κ.Α.Ε. 0722.01 του Ε.Φ.073 (Έξοδα διανυκτέρευσης)για
ποσό 960 €.

Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 30-06-2018.
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β) ποσού 1.900,00 €, για τη συμμετοχή της στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή τουριστική έκθεση «SALON DESTINATION NATURE», που θα
πραγματοποιηθεί από 15/03 έως 18/03/2018 στο Παρίσι της Γαλλίας.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.
Ημερομηνία αναχώρησης στις 14/03/2018 και επιστροφής στις 19/03/2018.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0719.01 του Ε.Φ073 (Αποζημίωση εισιτηρίων/
χιλιομετρική αποζ. κλπ) για ποσό 700 €, τον Κ.Α.Ε. 0721.01 του Ε.Φ.073 (Ημερήσια
Αποζημίωση) για ποσό 400 € και τον Κ.Α.Ε. 0722.01 του Ε.Φ.073 (Έξοδα διανυκτέρευσης)για
ποσό 800 €.

Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 30-06-2018.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “αφορά τα ταξίδια στο
Βερολίνο και το Παρίσι, που έχει ήδη καταψηφίσει, αμφισβητώντας τη σημασία τους”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 485

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις
και για παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39048/1258/20-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει 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:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

δαπάνη πρόσθετων
τελών κτηνιατρικών
ελέγχων έτους 2016,
βάσει της από 19-7-
2017 κατανομής
πιστώσεων της Γενικής
Δ/νσης Βιώσιμης
Ζωικής Παραγωγής &
Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

02.02.07
3.0519.0
2

Λοιπές
πρόσθετες
παροχές &
αποζημιώσεις

24.293,00

35.000,00

10.000,00 707,00

2
πληρωμή
ταχυδρομικών για το
έτος 2017

02.02.07
3.0823.0
2

Ταχυδρομικά
9.020,00

18.637,34
9.000,00 617,34

3
Πληρωμή ηλεκτρικής
ενέργειας έτους 2017

02.02.07
3.0832.0
2

Ηλεκτρική
ενέργεια

2.500,00 12.500,00
10.000,00 0,00

4

συνδιοργάνωση
Χριστουγεννιάτικης
εκδήλωσης στον Άγιο
Ιωάννη στις 27

02.02.07
3.0844.0
2

Εκθέσεις
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών

1.600,00 60.000,00 9.940,83 48.459,17
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Δεκεμβρίου 2017 εκδηλώσεων

5

συνδιοργάνωση της
μουσικής κάλυψης των
κεντρικών εμπορικών
δρόμων Χαλκίδας, από
τις 18 Δεκεμβρίου 2017
έως 6 Ιανουαρίου
2018.

02.02.07
3.0844.0
1

Εκθέσεις
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

2.000,00

6

συνδιοργάνωση 16ου
Χορωδιακού Φεστιβάλ
Χαλκίδας με την
Ευρίπειο Χορωδία, στις
16 Δεκεμβρίου 2017
στην Χαλκίδα

02.02.07
3.0844.0
1

Εκθέσεις
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

350,00 60.000,00 49.090,00 8.560,00

7

Πληρωμή δαπάνης για
διορισμό Δικηγόρου
προς εκπροσώπηση
της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο στη
δικάσιμο της
12/04/2018, ή σε κάθε
μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει
την από 08/07/2012 και
με αριθμό δικογράφου
ΑΓ65/12.07.2012
αγωγή που άσκησε η
ετερόρρυθμη εταιρεία
με την επωνυμία
«ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.Π &
ΣΙΑ Ε.Ε.»

02.02.07
3.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

1.098,64 55.000,00 37.307,74 16.593,62

8

αμοιβή δικηγόρου για
την άσκηση του ενδίκου
βοηθήματος της
αναίρεσης κατά της
770/2016 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά, καθώς και την
παράσταση και
εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ενώπιον του
ΣτΕ (υπόθεση
ΕΥΒΟΪΚΗ Α.Ε.)

02.02.07
3.0894.0
1

Δικαστικά
συμβολαιογρα
φικά έξοδα

1.217,68 14.900,00 12.743,99 938,33

9

προμήθεια τριών (3)
σφραγίδων για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων και
συγκεκριμένα για το
Τμήμα Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (ΤΜΕ) και
για το Γραφείο
Γραμματείας

02.02.07
3.1111.0
1

Προμήθεια
χαρτιού
γραφικά είδη

54,42 37.740,38 26.376,26 11.309,70

10

Προμήθεια κλειδαριών
και κλειδιών για τις
ετήσιες ανάγκες της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.07
3.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 950,00 30.000,00 5.975,58 23.074,42

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 486

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή έργων και μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8/3-01-2018
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39050/1259/20-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω

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

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ για το έτος 2016
(ΠΙΝ.Ο) (π.κ. 2066026)
ΚΩΔΙΚΟΣ:2015ΕΠ56600000
ΣΑΕΠ 566

02.071.9417.02

Οδοιπορικά έξοδα
όσων μετακινούνται
στο εσωτερικό
υπαλλήλων ή μη.

3.776,92

2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΈΞΟΔΑ για το έτος 2016
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010ΕΠ76600000
ΣΑΕΠ 766

02.071.9417.02 Οδοιπορικά έξοδα
όσων μετακινούνται
στο εσωτερικό
υπαλλήλων ή μη.

4.323,55

2. Τροποποιεί μερικώς τη δαπάνη με α/α 14 της υπ’ αριθμ. 8/3-01-2018 απόφασής της
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διανομή προϊόντων νωπού κρέατος στους
ωφελούμενους του TEBA, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD), Π.Ε. Εύβοιας, ποσού 4.092,00€, ως προς τον ΚΑΕ, από το λανθασμένο “ΚΑΕ
02.071.9475.01” στο ορθό “ΚΑΕ 02.071.9475.02”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 487

11

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

02.02.07
3.1723.0
1

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
προγραμματων
- λοιπών
υλικών 111,10 6.412,80 2.796,15 3.505,55

12

επιστροφή ποσού
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων από μη
χρήση ολόκληρου του
ποσού παραβόλου
στον Τέσκο Αλκιβιάδη

02.02.07
3.3199.0
1 145,00 30.000,00 696,00 29.159,00

ΣΥΝΟΛΟ 43.339,84 360.190,52 173.926,55 142.924,13

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



ΘΕΜΑ 25ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1031/6-6-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37460/1727/15-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 1031/6-06-2017 απόφασή της περί έγκρισης απευθείας

ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη
Φθιώτιδα και συγκεκριμένα τη δαπάνη με α/α 3, ως προς τον Ειδικό Φορέα - ΚΑΕ (της
προμήθειας) και την απόφαση δέσμευσης (της εργασίας), ως κάτωθι:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 488

ΘΕΜΑ 26o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 391/12-2-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ περί έγκρισης δέσμευσης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον τακτικό
προϋπολογισμό της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37760/1733/15-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 391/12-02-2018 απόφασή της περί έγκρισης δέσμευσης

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Ε. Φθιώτιδας και
συγκεκριμένα τη δαπάνη με α/α 18, ως προς την αιτιολογία της, από το εσφαλμένο
“Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Γυμνάσιο Λαμίας” στο ορθό
“Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο Λαμίας”, και τον ειδικό
φορέα/ΚΑΕ, από το εσφαλμένο 01.071.9483 στο ορθό 01.071.9483.02, μιας και αφορά
δαπάνη παρελθόντων ετών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 489

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

3

1. Προμήθεια
ανταλλακτικών για
συντήρηση μηχανής και
σκάφους Τμ.Αλιείας

2. Εργασίες συντήρηση
μηχανής και σκάφους
Τμ.Αλιείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΜ: 038003505
ΔΟΥ: Λαμίας

Τ. Δ/νση: Στυλίδας 38
Ροδίτσα Λαμίας

680/24-04-2017
ΑΔΑ: 7ΥΒΠ7ΛΗ-

5Β9

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1323

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης:
1855/28-04-2017
ΑΔΑ: 6ΞΙΗ7ΛΗ-

ΘΡΑ

Αρ. Δέσμευσης:
1816/28-4-2017

ΑΔΑ:
6ΣΤΤ7ΛΗ-ΦΨΩ

ΑΔΑΜ:
17REQ0062398

21

696,00€

292,00€

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39969/1803/16-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 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 εργασίας 2
θερμομέτρων βαθιάς
κατάψυξης ποιοτικού
ελέγχου για τις ανάγκες
της Δ/νσης Αγροτικής

Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.

ALGOSYSTEMS
ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΦΜ:094154302
ΔΟΥ:ΦΑΕ Πειραιά
Ταχ. Δ/νση: Ν.
Πλαστήρα 46- Ν.

Σμύρνη, 17121 - Αθήνα

9/3-1-2018
ΑΔΑ: ΨΑ9Δ7ΛΗ-

ΛΛ2

(όπως
διορθώθηκε με

την 336/5-2-2018)
ΑΔΑ:

7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:
5244

Αρ. Δέσμευσης:
877/10-1-2018

ΑΔΑ:
6ΥΓ07ΛΗ-ΦΔΒ

173,60€

2
Προμήθεια ειδών
κιγκαλερίας -

αναλώσιμων σιδερικών
υλικών

ΖΑΒΛΑΓΚΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΦΜ:112405925
ΔΟΥ:ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:
Μ.Αλεξάνδρου 3,
Λαμία

248/29-1-2018

ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-
Π6Α

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:
1699

Αρ. Δέσμευσης:
1465/5-2-2018

ΑΔΑ:
6Γ8Φ7ΛΗ-07Ω

500,00€

3

Απεντόμωση -
Μυοκτονίας των χώρων

του κέντρου
προσωρινής φιλοξενίας

προσφύγων στις
Θερμοπύλες της

Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας

ΣΙΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
- GREENAY

ΑΦΜ:138455710
ΔΟΥ:ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου
2, Λαμία

9/3-1-2018

ΑΔΑ: ΨΑ9Δ7ΛΗ-
ΛΛ2

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:
5152

Αρ. Δέσμευσης:
853/9-1-2018

ΑΔΑ:
6ΠΤΘ7ΛΗ-Η1Π

ΑΔΑΜ:
18REQ002548261

2.244,40€

4

Προμήθεια καθισμάτων
γραφείου:

- 4 καθίσματα γραφείου
για τις ανάγκες τις

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας

- 1 κάθισμα γραφείου
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Βιομηχανίας
Ενέργειας & Φυσικών

Πόρων

ΙΟΥΛΙΑ Π. ΛΟΗ
ΑΦΜ: 042470061
ΔΟΥ: Λαμίας

Τ. Δ/νση: 2Ο ΧΛΜ
Ν.Ε.Ο. Λαμίας

184/22-1-2018
ΑΔΑ:

Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2

(Συμπληρωματική
333/5-2-2018

ΑΔΑ:
7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ)

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ:
1711

Αρ. Δέσμευσης:
1231/25-1-2018

ΑΔΑ:
6Ι9Ξ7ΛΗ-Χ6Σ

(Συμπληρωματική
1647/8-2-2018

ΑΔΑ:
ΩΧΙΙ7ΛΗ-8ΝΨ)
Αρ. Δέσμευσης:
1232/25-1-2018

ΑΔΑ:
ΩΙ877ΛΗ-ΡΩΧ

(Συμπληρωματική
1649/8-2-2018

ΑΔΑ:

799,80€

89,28€

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην
εκείνης με α/α 5, που αφορά διαμονή & αεροπορικά εισιτήρια για τη συμμετοχή υπαλλήλων στο
πρόγραμμα “Regional Creative Industries Alliance” Συμμαχία περιφερειακών Δημιουργικών
Κλάδων, το οποίο θεωρεί πως “δεν προσφέρει ουσιαστικά πράγματα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 490

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 32392/1519/20-02-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της Π.Ε.

Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

- 1 κάθισμα γραφείου
για την Γεν. Δ/νση

Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε.

ΩΦ387ΛΗ-ΧΓΨ)

Αρ. Δέσμευσης:
1233/25-1-2018

ΑΔΑ:
6Α7Γ7ΛΗ-ΥΩ2

(Συμπληρωματική
1650/8-2-2018

ΑΔΑ:
6Ε9Χ7ΛΗ-357)

352,16€

5 Διαμονή & αεροπορικά
εισιτήρια για συμμετοχή

υπαλλήλων στο
πρόγραμμα Regional
Creative Industries
Alliance” Συμμαχία
περιφερειακών

Δημιουργικών Κλάδων

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 800550386
ΔΟΥ:ΙΓ Αθηνών

Πατησίων 162 Αθήνα

10/03-1-2018

ΑΔΑ: ΨΑ9Δ7ΛΗ-
ΛΛ2

Ε.Φ.:071
ΚΑΕ:
9459

Αρ. Δέσμευσης:
612/8-1-2018

ΑΔΑ:
ΩΛΩ87ΛΗ-ΑΛΞ

1944,00€

1 Δαπάνες επισκευής συντήρησης &
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού &
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
& σε εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την ΠΕ Φθιώτιδας. Προμήθεια
ανταλλακτικών για το ΜΕ 5576
(LIEBHERR 732BL) προωθητήρα.

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 566

(ΑΔΑΜ: 18REQ002678951)

01.071
.9459

Απ’ ευθείας ανάθεση σε
προμηθευτή

24.600,00

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

01.071
.9459

Απ’ ευθείας ανάθεση σε
προμηθευτή

9.398,00

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 491

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (Τακτικός Προϋπολογισμός) για τη
συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Φθιώτιδας στο Δημοτικό
Θέατρο Λαμίας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40068/1808/20-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων

ογδόντα οχτώ ευρώ (1.488,00 €) με ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με τον
Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν.Φθιώτιδας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 στις
19.00 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.

Η συγκεκριμένη δαπάνη, που αφορά σε έξοδα για: α) αφίσες - προσκλήσεις - φυλλάδια -
banners - 4 πλακέτες - βεβαιώσεις συμμετοχής - φυλλάδια ΕΕΕΕΚ και β) υλικά κατασκευής
σκηνικών κουστουμιών, 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 18REQ002690990 2018-02-20.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 492

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39634/1793/20-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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:

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 566

(ΑΔΑΜ: 18REQ002679016)

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

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



1

Δαπάνη εκτυπώσεων
(αναπαραγωγής)
σχεδίων για τις ανάγκες
της ΔΤΕ/Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 33866/989/12-
2-2018 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων

18REQ002679909 2018-
02-16

02.01.073.0843.
01

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία
(περιλαμβάνετα
ι και η
προμήθεια
χαρτιού)

10.000,00

2

Δαπάνη εκτυπώσεων
ειδικού τύπου- (Τ.Π.Υ.
64/6-12-2017
ΑΓ.ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ &
ΣΙΑ)-ΠΟΕ

02.01.073.0843.
02

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία
(περιλαμβάνετα
ι και η
προμήθεια
χαρτιού)

850,64 24.149,36 0,00 24.149,36

3

Δαπάνη για επισκευή
και συντήρηση
χορτοκοπτικών

Έγγραφο 27997/840/5-
2-2018
18REQ002679050 2018-
02-15

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

600,00 55.163,02 31.706,70 23.456,32

4

Αμοιβή δικηγόρου για
άσκηση
συμπληρωματικής
αίτησης καθορισμού
προσωρινής τιμής
μονάδας
απαλλοτρίωσης, για το
έργο «Κατασκευή
Κόμβου Ξηριώτισσας»
με Κ.Α.
2014ΕΠ76600005 Της
ΣΑΕΠ 766-ΠΟΕ

02.01.073.0871.
02

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

357,12

5

Δαπάνη πληρωμής
δικηγόρου για
παράσταση στο
Μονομελές
Πρωτοδικείο
Λαμίας(αγωγή
“ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ”)

02.01.073.0871.
02

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

428,00 42.597,40 41.812,28 785,12

6

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας (αγωγή
Παναγιώτη Μάνου)

Έγγραφο 24207/177/20-
02-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

238,08

7

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
Κων. Χριστοδούλου)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Έγγραφο
267715/2067/20-02-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

8

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
“ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ-
ΣΠΟΡΕΛΕΙΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΠΕ”)

Έγγραφο
244202/1865/20-02-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

357,12

9

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (αγωγή Κων.
Κραββαρίτη και
λοιπών)

Έγγραφο
244204/1867/20-02-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

782,44

10

Δαπάνη πληρωμής
πληρεξούσιου
δικηγόρου για σύνταξη
γνωμοδότησης(σχετικά
με την αριθμ. Ν113/2017
Απόφασης
Ασφαλιστικών μέτρων
του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά με
αίτηση Ιωάννη
Μπακαλέξη)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

496,00

11

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

Έγγραφο
244203/1866/20-02-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

456,32 172.402,60 30.322,40 142.080,20

12

Δαπάνη για έκδοση
πιστοποιητικών
γνησιότητας τίτλων
γλωσσομάθειας του
Ελληνοβρετανικού
Συμβουλίου

Έγγραφο 39090/446/20-
2-2018 Δ/νσης
Διοίκησης

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.000,00 170.124,55 160.723,73 9.400,82

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



13

Δαπάνη προμήθειας
μπαταριών για :ΚΗΗ
2717-ΚΗΙ 3411- ΚΗΥ
9364- ΜΕ 9841
ΟΧΉΜΑΤΑ

Έγγραφο 1955/563/25-
1-2018 Δ/νσης
Τ.Ε._ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

02.01.073.1321.
01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

455,00 40.000,00 3.000,00 37.000,00

14

Δαπάνη για την
προμήθεια
ανταλλακτικών
(χορτοκοπτικά)

Έγγραφο 27997/840/5-
2-2018
18REQ002679050 2018-
02-15

02.01.073.1329.
01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

2.500.00 23.229,60 7.406,60 15.823,00

15

Δαπάνη για προμήθεια
ανταλλακτικών
(βιομηχανικά είδη)

Έγγραφο
236431/701/31-01-2018
Δ/νσης Τ.Ε.-ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

18REQ002678999 2018-
02-15

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 5.000,00

16

Δαπάνη για προμήθεια
ανταλλακτικών
(βιομηχανικά είδη)

Έγγραφο
236656/702/31-01-2018
Δ/νσης Τ.Ε.-ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

18REQ002679054 2018-
02-15

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 7.000,00

17

Δαπάνη προμήθειας
μίας (1) ψαλίδας
κουρέματος για την
συντήρηση του κήπου
της ΠΣΕ επί της
Λεωφ.Καλυβίων 2

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 30,00 29.611,04 4.200,00 25.411,04

18

Δαπάνη προμήθειας
Τηλεφωνικού κέντρου
για τις ανάγκες του
Τμήματος
Μηχανολογικού
εξοπλισμού (Εργοτάξιο)

Έγγραφο 32049/930/09-
02-2018 Δ/νσης Τ.Ε.-
ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

02.01.073.1725.
01

Προμήθεια κάθε
είδους
τηλεπικοινωνια
κού,
μετεωρολογικο
ύ και λοιπού
συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

1.200,00 6.000,00 0,00 6.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 31.637,88

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 493

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πρωταθλήματος
καλαθοσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37959/720/15-02-
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

α/α

ΥΠ
Η
ΡΕ

ΣΙ
Α

ΚΑΕ

0719
Λοιπά
έξοδα
μετακί
νησης

ΚΑΕ

0721
Ημερήσια
αποζημίω

ση
μετακινου
μένων στο
εσωτερικό

&
εξωτερικό

ΚΑΕ

0722
Έξοδα
διανυκτέ
ρευσης
στο

εσωτερι
κό &

εξωτερικ
ό

ΚΑΕ

0716
Δαπάνες
μετακίνη
σης

λοιπών
προσώπ
ων στο
εσωτερικ

ό

ΚΑΕ

0717
Δαπάνες

μετακίνησης
λοιπών

προσώπων
από το

εσωτερικό
στο

εξωτερικό
και

αντίστροφα

ΚΑΕ

0515
Αποζημίω
ση μελών
συλλογικ

ών
οργάνων

ΚΑΕ

511

ΚΑΕ

512

ΚΑΕ

5241

1

Δ/νση
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(10ος-12ος/2016)-
659

228,30 140,00

2
Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (11ος-
2017)-658 17,05 290,00

3

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ Κ. (18-9-2017)-
660

112,08

4

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ Κ. (02 ΕΩΣ 3-
2-2018)-94

155,49

5

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ Κ. (09-
16/11/2017)-
528

249,38

6

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2015 -
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-
(714)

98,76

7

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2016
-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-
(656)

396,72

ΣΥΝΟΛΑ
245,35 430,00 516,95 495,48

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Εγκρίνει την ανάθεση των δαπανών στους κάτωθι οικονομικούς φορείς, οι οποίοι
αναδείχθηκαν ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς σύμφωνα με τον Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά τον σχετικό
έλεγχο της υπηρεσίας:

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Δαπάνη ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε
Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό

(ΜΕ
24%
ΦΠΑ)

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
Π.Σ.Ε.- Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ
14/03/2018 ΚΑΙ 18/04/2018
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΣΤΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

HOTEL SPA MONTANA A.E.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΚ 36100
ΑΦΜ 094101413
ΤΗΛ 2237080400
FAX 2237080409
e-mail: montana@otenet.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
06

05/02/2018

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 332

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-
ΝΦΝ

Ε.Φ.:
073
-----

ΚΑΕ:
0844

30671/575
07-02-2018
Α/Α 842
Μητρώου δεσμεύσεων

ΑΔΑ:
ΩΠΟΓ7ΛΗ-36Δ

ΑΔΑΜ:
18REQ002640654

1.
80
0,
00

ΕΥ
ΡΩ

Δαπάνη ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε
Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό

(ΜΕ
24%
ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΏΝ ΔΩΡΩΝ,
ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
<< FAIRΥPLAY >>,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ,
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ
Π.Σ.Ε. - Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΚΙΔΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 44
Τ.Κ. 10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 2103637762

ΑΦΜ: 081838618
Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
06

05/02/2018

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 332

ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-
ΝΦΝ

Ε.Φ.:
073
-----

ΚΑΕ:
0844

30671/575
07-02-2018
Α/Α 842
Μητρώου δεσμεύσεων

ΑΔΑ:
ΩΠΟΓ7ΛΗ-36Δ

ΑΔΑΜ:
18REQ002640654

70
0,
00

ΕΥ
ΡΩ

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό της Π.Ε. Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών και
συνδιοργανώσεων, οικονομικού έτους 2018.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35304/705/20-02-
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) της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το

οικονομικό έτος 2018 για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά τη μίσθωση
τεσσάρων (4)
ταχυδρομικών
γραμματοθυρίδων στα
ΕΛΤΑ(Κεντρικό
Κατάστημα
Καρπενησίου) για την
αλληλογραφία των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2018.

03.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

230,00 30.000,00 18.920,98 10.849,02

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

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

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισ

μού και
αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Πληρωμή δαπάνης (για
διαμονή, μεταφορά,
εκτυπώσεις) στα
πλαίσια
συνδιοργάνωσης της
Π.Ε.Ευρυτανίας με την
Κολυμβητική
Ομοσπονδία Ελλάδος
(ΚΟΕ) για τη διεξαγωγή
του Τελικού Κυπέλλου
Ελλάδος (Final Four)
Υδατοσφαίρισης
Γυναικών 2018, που θα
διεξαχθεί στο

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά
(Πολιτιστικά,
αθλητικά

προγράμματα
και εκδηλώσεις

ευρείας
απήχησης)

17.000,00 247.726,77 21.280,00 209.446,77

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Καρπενήσι από τις 29
έως τις 31 Μαρτίου
2018 (ΚΑΠ 2018)
18REQ002663610

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης του
πίνακα β, με την αιτιολογία ότι “το ποσό των 17.000,00 € είναι υπερβολικό”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 495

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 38249/708/16-
02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

Η/Υ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

΄΄ΠΕΡΛΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ΄΄
ΣΑΛΩΝΩΝ 33
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265022500

ΑΦΜ:034118458
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
6/5-2-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ: 329
ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-
ΝΦΝ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:172
3

Αρ. Δέσμευσης
1586/ 7-2-2018

Α/Α 1587

ΑΔΑ:
Ω6ΡΧ7ΛΗ-Τ9Ξ

160,00
ΕΥΡΩ

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟ
Σ ΑΒΕΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ-
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 54
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΤΗΛ.:2103470649

ΑΦΜ:094450742
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
6/5-2-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ: 329
ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-
ΝΦΝ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:169
9

Αρ. Δέσμευσης
1583/7-2-2018

Α/Α 1585

ΑΔΑ:
Ω6Ω77ΛΗ-Ζ9Ν

991,11
ΕΥΡΩ

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ-
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 41
ΔΕΛΦΟΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
6/5-2-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ: 329
ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-
ΝΦΝ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:131
1

Αρ. Δέσμευσης
1580/7-2-2018

Α/Α 1584

ΑΔΑ:
ΩΝ687ΛΗ-ΝΦΡ

572,88
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ
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ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018 και
διόρθωση της αριθμ. 383/7/12-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38110/704/16-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
Α. 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:

ΤΗΛ.:6976629581

ΑΦΜ: 129955073
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε

ΦΩΚΙΔΑΣ

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΒΑΣ-
ΣΕΗΝΟΦ»,
ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 20,
33 100, ΆΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:2265028129

ΑΦΜ:999917212
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
6/5-2-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ: 329
ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-
ΝΦΝ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:131
1

Αρ. Δέσμευσης
1579/7-2-2018

Α/Α 1583

ΑΔΑ:
63ΦΝ7ΛΗ-ΞΗΙ

121,19
ΕΥΡΩ

5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Δ.Υ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ-ΓΑΤΟΥ
23 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.: 2265029830
ΑΦΜ: 109176885
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
6/5-2-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ: 329
ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-
ΝΦΝ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:123
1

Αρ. Δέσμευσης
1575/7-2-2018

Α/Α 1582

ΑΔΑ:ΩΟΔΤ7ΛΗ-
5Μ7

237,59
ΕΥΡΩ

6

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ( 2018-
2019 ) ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ,

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ .

Γ.ΜΟΥΡΤΟΥ ΙΚΕ-
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:2265072888

ΑΦΜ:099253225
Δ.Ο.Υ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/12-2-2018

ΑΠΌΦΑΣΗ: 383
ΑΔΑ: 97ΝΦ7ΛΗ-
ΓΥΧ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:086
9

Αρ. Δέσμευσης
1729/15-2-2018

Α/Α 1764

ΑΔΑ:
7ΑΑ97ΛΗ-ΧΓΟ

3539,88
ΕΥΡΩ

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

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



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

1
δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών OTE έτους

2018
02.04.073.0824.01

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

314,73

2
δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ έτους

2018
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 600,00

3

δαπάνη δημοσίευσης
Περιβαντολλογικών
απαιτήσεων για την

ακτομηχανική προστασία
ακτών Παρνασσίδας στην
εφημερίδα «Η ΩΡΑ ΤΗΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ»

02.04.073.0841.02 Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά 24,80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 939,53

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ 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
(περιλαμβάνο

νται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

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

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

0715,0716,071
7

1.500,00 18.000,00 16.500,00 0,00

2.

πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
υπαλλήλων της
Π.Ε Φωκίδας για
το έτος 2017 στο

02.04.073.0721.0
2

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων

500,00 9.000,00 8.500,00 0,00

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



2. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 383/7/12-02-2018 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών για
αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριμένα τη
δαπάνη με α/α B 11, που αφορά πληρωμή δαπάνης αμοιβής για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές ώρες στους υπαλλήλους της Π.Ε Φωκίδας Έργων κατά το Ά Εξάμηνο του
2018, ως προς τον ΚΑΕ, από το λανθασμένο “ΚΑΕ 073.0512.02” στο ορθό “ΚΑΕ 073.0512.01”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 497

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38112/705/16-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

3.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου για
απόκρουση της
ΕΓΜ1/16 αγωγής
του Νικόλαου

Αναγνωστόπουλο
υ, ενώπιον του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Άμφισσας. στη
δικάσιμο της

02/02/2017, ή σε
κάθε μετ' αναβολή

ορισθείσα,
συντάσσοντας
προτάσεις,

προβάλλοντας
ενστάσεις και

ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει
ό, τι κατά την
κρίση του

απαιτείται, για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.
(Πετρούλα

Κοντοχρήστου)

02.04.073.0871.0
2

Αμοιβές
φυσικών

πρόσωπων
433,00 18.000,00 3660,66 13.906,34

4.

πληρωμή
δαπάνης για

προμήθεια ειδών
καθαριότητας για
τις ανάγκες της
Δ/νσης Α/θμιας
Εκπαίδευσης

02.04.073.1231.0
1

Προμήθεια
ειδών

καθαριότητας
46,50 4.820,10 329,49 4.444,11

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
2.479,50 49.820,10 28.990,15 18.350,45

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης των παρακάτω Πιστοποιήσεων
- λογαριασμών - έργων - μελετών - προμηθειών από τον προϋπολογισμό Δ.Ε της Π.Ε. Φωκίδας,
σύμφωνα με το αρθ.5 του Ν.4071/2012, ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 498

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της 2ης
Πανελλήνιας Χειμερινής Συνάντησης Αναρρίχησης στα Βαρδούσια, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39868/719/20-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 2000 € για τη συνδιοργάνωση με

την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης της 2ης Πανελλήνιας Χειμερινής
Συνάντησης Αναρρίχησης στα Βαρδούσια, στις 16-17 και 18 Μαρτίου 2018, με κεντρικό σημείο
εκδηλώσεων το καταφύγιο Βαρδουσίων Αθανάσιος Τζάρταζανος και το χωριό του νομού
Φωκίδας Αθανάσιος Διάκος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 5000 €
περίπου και αναλύεται, ως εξής:
1. Σίτιση και διαμονή των 150 συμμετεχόντων στο ορεινό καταφύγιο Αθανάσιο Τζάρτζανος 1700
ευρώ.
2. Αναμνηστικά δώρα (τοπικά προϊόντα)
3. Διαφημιστικά πανό και σημαίες 300 €.
4. Ηχητική κάλυψη 400 €.
5. Ομάδα διάσωσης (3 άτομα για 3 ημέρες) 900 €.
6. Ομάδα εκπαιδευτών (4 άτομα για 3 ημέρες) 1200 €.
7. Διπλώματα συμμετοχής (εκτυπώσεις).

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά αναμνηστικά δώρα, διπλώματα συμμετοχής, σίτιση και
φιλοξενία των συμμετεχόντων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας, Φορέα 073 ΚΑΕ 0844.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 499

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑ
ΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1 πληρωμή 2ου λογαριασμού ( τελικού) Έργου «
ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΣ,ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ,ΓΛΥΦΑΔΑΣ» από
πιστώσεις ΚΑΠ

071.9779.01 Η.ΜΟΥΤΣΙΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Ε.

15.925,55

 Προϋπολογισμός έργου : 35.031,48
 Πληρωμές μέχρι σήμερα : 8.736,27
 Παρών λογαριασμός : 15.925,55

Σύνολο : 24.661,82
 Υπόλοιπο Εγκρίσεων : 0,00

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια
του διεθνούς προγράμματος ανταλλαγής μαθητών «Αμφιτρύων», Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39890/720/20-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 2.400 € για την μεταφορά

αντιπροσωπείας του Γυμνασίου Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδα,ς στα πλαίσια του διεθνούς
προγράμματος ανταλλαγής μαθητών «Αμφιτρύων».

Το κόστος της μεταφοράς θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας, Φορέα 073 ΚΑΕ 0844.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 500

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
39689/1398/20-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1.

Προμήθεια
χειμερινών ειδών
ατομικής
προστασίας
ένδυσης και
υπόδησης (5)
υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

PARNASS
ΑΦΜ 044178520
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑ

1/3-1-18
ΑΔΑ

ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2
073.1459.01

514/8-1-18
ΑΔΑ

Ω98Λ7ΛΗ-ΒΕΜ
2.000,12€

2.

Δαπάνη για την
κάλυψη εξόδων
αθλητικού υλικού
της
Συνδιοργάνωσης
με το Σκακιστικό
Όμιλο Θήβας στις
3 & 4 Μαρτίου

ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
ΑΦΜ 092311170
Δ.Ο.Υ. Ε΄ΑΘΗΝΩΝ

348/12-2-18
ΑΔΑ

97ΝΦ7ΛΗ-ΓΥΧ
073.0844.01

1777/15-2-18
ΑΔΑ

7ΜΕΤ7ΛΗ-6Κ9
390,00€

3.

Δαπάνη για την
κάλυψη εξόδων
έντυπου υλικού
της
Συνδιοργάνωσης
με το Σκακιστικό
Όμιλο Θήβας στις
3 & 4 Μαρτίου

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡ.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΦΜ 059725042
Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ

348/12-2-18
ΑΔΑ

97ΝΦ7ΛΗ-ΓΥΧ
073.0844.01

1777/15-2-18
ΑΔΑ

7ΜΕΤ7ΛΗ-6Κ9 241,80€

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



4.

Δαπάνη για την
κάλυψη εξόδων
των επάθλων της
Συνδιοργάνωσης
με το Σκακιστικό
Όμιλο Θήβας στις
3 & 4 Μαρτίου

OLYMPUS ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΠΑΘΛΑ

ΑΦΜ 121269286
Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

348/12-2-18
ΑΔΑ

97ΝΦ7ΛΗ-ΓΥΧ
073.0844.01

1777/15-2-18
ΑΔΑ

7ΜΕΤ7ΛΗ-6Κ9 834,00€

5.

Προμήθεια για την
παροχή
υπηρεσιών
Εκτυπωτικών
εργασιών στο
πλαίσιο
λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου
και Κέντρου
Υγείας της Π.Στ.Ε.
στον Δήμο
Τανάγρας

S.A.S. SHARP
ADVERST SOL ΜΟΝ.

ΙΚΕ
ΑΦΜ 800633677

Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ

1/3-1-18
ΑΔΑ

ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2
073.0843.02

905/10-1-17
ΑΔΑ

6ΛΠΙ7ΛΗ-7ΟΙ
2.194,80€

6.

Δαπάνη για την
Αμοιβή ετήσιας
συντήρησης
ΦΩΤ/ΚΟΥ της
Β/ΘΜΙΑΣ
Εκπαίδευσης

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΜ 026321307
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1/3-1-18
ΑΔΑ

ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2
073.0869.01 769/9-1-18

ΑΔΑ ΨΣΞΔ7ΛΗ-Ξ5Κ 796,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 501

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39344/1386/20-02-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α) 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+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια
αναλωσίμων υλικών
για τις ανάγκες
καθαρισμού του
Οδικού δικτύου

02.05.073.169
9..01

Λοιπές
προμήθειες 209.45 9.269,93 5.700,00 3.569,93

2

Κάλυψη δαπάνης
για αντικατάσταση
δυο κομμένων
συρματόσκοινων σε
θυρόφραγμα στη
θέση ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

02.05.073.542
9.01

Λοιπές
γεωργικές
δαπάνες

980.00 589.944,09 353.333,04 236.611,05

3

Προμήθεια καρτών
διπλής όψεως για
τους Θεματικούς
Αντιπεριφερειάρχες,
σύμφωνα με

02.05.073.084
3.01

Εκδόσεις –
Εκτυπώσεις -
Βιβλιοδεσία

223.20 3.302,80 1.364,00 1.938,80

ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ



3852/10 άρθρο 176
παραγρ. 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.412,65 602.516,82 360.397,04 242.119,78

Β) την πληρωμή δαπάνης για δαπάνες που έχουν δεσμευτεί σχετικές πιστώσεις με
προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε. και πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος,
ως κατωτέρω:

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

1
Πληρωμή δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ για την
μετατόπιση στύλων στον κόμβο
Παρορίου, λόγω κατασκευής έργου

02.05.073.0832.01 Ηλεκτρική Ενέργεια 6.707,72

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 502

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση του αριθμ. 1/20-02-2018 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
τα έτη 2018 και 2019» (τμήμα Α΄ του διαγωνισμού).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 55/39819/20-02-
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
Εγκρίνει:
1. το υπ΄αριθμ. 1/20-02-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού

ανοικτού διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
τα έτη 2018 και 2019», που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων για το τμήμα
Α΄ του διαγωνισμού,

2. τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών για το Τμήμα Α΄: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών
και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής
ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες, που μεταδίδονται
με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με την εταιρεία “ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.”,
αφού η συνολική βαθμολογία που έλαβε η τεχνική προσφορά της (103,85) κρίνεται επαρκής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 503

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση του αριθμ. 3/16-02-2018 πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019», για το τμήμα Β΄.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 57/40177/20-02-
2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/16-02-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019», που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ, για το τμήμα Β΄ του
διαγωνισμού.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το Τμήμα Β΄: «Διενέργεια
αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στον οικονομικό φορέα “ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ”, η
οικονομική προσφορά του οποίου ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια
είκοσι ευρώ (144.720,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες
τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (179.452,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 504

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 της Π.Σ.Ε. (εξ
αναβολής).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 1496/13-02-
2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. και την με αριθμ.
1864/23-02-2018 συμπληρωματική της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2018 της Π.Σ.Ε. της ίδιας υπηρεσίας προς την Επιτροπή, το οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 2η τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Π.Σ.Ε. σύμφωνα με

την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
- Αναφορικά με την 2η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, έτους 2018, της Π.Σ.Ε., ο κ.

Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι, “όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση τα τελευταία χρόνια με
τον περιορισμό της χρηματοδότησης, αλλά και τον σαφώς ακανόνιστο ρυθμό πραγματοποίησής
της, οι προϋπολογισμοί που ψηφίζονται αποτελούν τυπική υποχρέωση και ενδεικτικό χαρακτήρα,
εφόσον δεν καλύπτουν την πραγματική λειτουργία της Περιφέρειας. Οι λειτουργικές ανάγκες και
τα όποια έργα κάνει η Περιφέρεια, καλύπτονται μέσω τροποποιήσεων ή δια των ειδικών
χρηματοδοτήσεων, που έρχονται ακανόνιστα. Σε αυτή την βάση πέρυσι έγιναν 12 τροποποιήσεις
και φέτος μέχρι τον Φεβρουάριο 2. Αυτό διευκολύνει τις πολιτικές των κυβερνήσεων, που θέλουν
την τοπική και περιφερειακή διοίκηση σαν δικό τους ελεγχόμενο μηχανισμό... Συγκαλύπτει την
υποχρηματοδότηση και αφαιρεί κάθε δυνατή πρωτοβουλία για ικανοποίηση των τοπικών λαϊκών
αναγκών”.

Σε αυτή την βάση και επειδή δεν θέλει να συμπράξει στην “κάλυψη των αντιλαϊκών
πολιτικών” ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

- Αναφορικά με τη συμπληρωματική της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, ο κ.
Γκικόπουλος δήλωσε ότι “έχει χαθεί η έννοια του μέτρου και ευτελίζονται οι τροποποιήσεις του
προϋπολογισμού, που δεν έχει πλέον χρονιάτικο χαρακτήρα, ούτε προϋποθέτει οποιονδήποτε
προγραμματισμό ή πρόβλεψη. Αντανακλά πολύ συγκεκριμένα μια μηνιαία διαχείριση, με την
οποία μπαλώνουμε τρύπες. Στην συμπλήρωση της σημερινής τροποποίησης προβλέπονται:
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Αύξηση των κωδικών εξόδων για «Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν
πρακτική άσκηση σε Δ.Υ.», για «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων
πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες».

Αύξηση των κωδικών εξόδων για να πληρώσουμε αφορά την ετήσια εισφορά της Π.Ε.
Φθιώτιδας στον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Αύξηση των κωδικών εξόδων, για να πληρώσουμε «Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες».

Αύξηση των κωδικών εξόδων, για να πληρώσουμε «Επιχορήγηση σε ΝΠΔΔ για
διάφορους σκοπούς».

Ταυτόχρονα μειώνουμε απλά το αποθεματικό. Ασχολούμαστε, δηλαδή, με ζητήματα, που
μπορούσε και έπρεπε να προβλέψουμε”.

Σε αυτή την βάση ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι θεωρεί τη συμπλήρωση της 2ης
τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 της Π.Σ.Ε. “καταχρηστική” και για
αυτό την καταψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 505

Πριν τη λήξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος πρότεινε η επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, στο Δίστομο του
Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρρας, Π.Ε. Βοιωτίας, πρόταση που ομόφωνα έγινε δεκτή
από τα μέλη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 506

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Δημήτριος Αργυρίου Ιππολύτη Μπαλκούρα

Ευστάθιος Κάππος

Κωνσταντίνος Βαρδακώστας

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1
Παροχή υπηρεσιών
ετήσιας ασφάλισης
οχημάτων και
μηχανημάτων της Π.Ε.
Εύβοιας.

NP INSURANCE – ΝΕΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094035800
ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά
Τ. Δ/νση: Ευριπίδου & Πύλης 17, 185
32 Πειραιάς
(Αρ. Πρ.: 151599/3530/10-07-2017)

290572/7384/
29-12-2017

8/03-01-2018
(Πρακτικό 1ο, θέμα
έκτακτο 7ο, α/α 100,
ΑΔΑ: ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2)
απόφαση της
Οικονομικής
Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

ΕΦ 02 073
ΚΑΕ 0899

13590/410
ΑΔΑ:7ΧΘΝ7ΛΗ-0ΗΠ
ΑΔΑΜ:18REQ002566391

4.810,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1. Παροχή υπηρεσιών
Διανομής Τροφίμων και
ειδών βασικής υλικής
συνδρομής του
Επισιτιστικού
Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α)
της Κ.Σ Π.Ε. Εύβοιας στα
πλαίσια του Επιχ/κου
Προγ/τος ΤΕΒΑ/FEAD.

SALAS INTER GROUP
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 48.
ΜΟΣΧΑΤΟ,Τ.Κ 18346
ΑΦΜ: 999210199
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

16178/470/23-01-
2018

258/29-01-2018
Πρακτικό 5ο , θέμα 55ο
ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α

ΕΦ 073
ΚΑΕ 9475

25898/777
ΑΔΑ: ΩΡΨΛ7ΛΗ-2Α2
ΑΔΑΜ: 18REQ002620265

16.864,00 €

2. Παροχή υπηρεσιών
αποθήκευσης, συντήρησης
τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής
του Επισιτιστικού
Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α)
της Κ.Σ Π.Ε. Εύβοιας» στα
πλαίσια του Επιχ/κου
Προγ/τος ΤΕΒΑ/FEAD.

SALAS INTER GROUP
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 48.
ΜΟΣΧΑΤΟ,Τ.Κ 18346
ΑΦΜ: 999210199
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

16187/471/23-01-
2018

259/29-01-2018
Πρακτικό 5ο , θέμα 56ο
ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α

ΕΦ 073
ΚΑΕ 9475

25889/768
ΑΔΑ: ΨΓ9Λ7ΛΗ-ΡΑΣ
ΑΔΑΜ: 18REQ002620402

16.864,00 €

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

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής
Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1.
Προμήθεια ανταλλακτικών για το
όχημα με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ
6249 (NISSAN PATHFIND) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Εύβοιας

Τσώκος Δ. Ηλίας
Συνεργείο Αυτοκινήτων
Τέρμα Λ. Πλαστήρα
Ν. Αρτάκη Τ.Κ. 34600
ΑΦΜ: 074091172
ΔΟΥ: Χαλκίδας

17025/482/23-
01-2018

252/29-01-2018
Πρακτικό 5ο , θέμα 49ο
ΑΔΑ: 6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α

ΕΦ 02073
ΚΑΕ 1321

25878/759
ΑΔΑ: 7ΜΚ57ΛΗ-Υ53

599,80€
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