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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 12ης Ιουνίου 2017
Αριθμός Πρακτικού 21
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος),
σήμερα στις 12 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/5-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της υπ’ αριθμ. (οικ.) 121230/1228/
6-6-2017 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, 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 1o: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 19/29-5-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 117137/885/01.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» προς υποστήριξη έφεσης στο Μονομελές Εφετείο Ευβοίας.
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 118284/913/01.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» προς απόκρουση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 118299/914/01.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» προς απόκρουση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 120223/935/06.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [αγωγή του Κωνσταντίνου Ζάχου και λοιπών (συνολικά
10 ενάγοντες)].
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης της Γεωργίας
Ντέμου].
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [ανακοπή του Αλέξανδρου ΔΡΑΚΟΥΛΑ του Γεωργίου].
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Γεωργίου Καραλίβανου].
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118773/341/2-6-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (καθαρισμός βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών).
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 112838/263/29-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 26-5-2017).
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων
στην περιοχή της Κωπαΐδας απο 12-2-2017 έως 16-2-2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική
περίοδο 2015-2017».
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης για το υποέργο: «Εργασίες αποχιονισμού - έκτακτης αποκατάστασης
βατότητας και χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας».
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αστοχιών επί των κρηπιδωμάτων
του επιβατικού λιμένα – Επέκταση ηλεκτρομηχανολογικού και πυροσβεστικού δικτύου – Προμήθεια &
τοποθέτηση εξοπλισμού & προσκρουστήρων στον λιμένα Λιναριάς Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 124.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο
οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της μελέτης: «Ακτομηχανική μελέτη έργων
προστασίας και ανάπλασης διαβρούμενης ακτής παραλίας Ηλίων Ν. Εύβοιας», συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην θέση “Γύφτισσα” Δ.Δ. Αγ.
Σπυρίδωνα και 3 μετρητών παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο Δ.Δ. Χαιρώνειας», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού
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οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων (Έτους 2016)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
150.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Κρίκελλο – Δομνίστα – Σταύλοι – Άμπλιανη –
Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 21o: Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της κοινοπραξίας «Στεργιόπουλος Χ. - Καραντζούνης
Γ.», κατά της υπ’ αριθμ. 592/10-4-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για το έργο:
«Συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο νέο Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «5ο Ενιαίο Λύκειο Λαμίας
(Τμήματα Α1 και Β), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116943/2507/31-5-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, περί απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκτύπωσης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης και
συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “Τρεις Πόλεις Μια Ιστορία, Λίντιτσε Δίστομο - Οραντούρ”, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για το έργο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας «Χωρικό Μοντέλο Πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα Κουνούπια και
κυρίως της Ελονοσίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας».
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και
πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», συνολικού
προϋπολογισμού 253.587,37 € με Φ.Π.Α..
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 29o: α) Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας, και β) Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 673/24-4-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε..
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών, αποζημιώσεων κ.λ.π.,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
για τη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου και το Δήμο
Καρπενησίου, δράσεων προβολής του πολιτισμού και του περιβάλλοντος της Ευρυτανίας για
εκπαιδευτικούς, με τίτλο: “Ευρυτανία: Φύση, Περιβάλλον και Ζωή”.
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης της μηνιαίας αποζημίωσης μιας ασκούμενης
δικηγόρου για την παράταση πραγματοποίησης της άσκησής της στο γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό
για την συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό και Επιμορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Μαρτίνου “Η
ΜΕΛΙΣΣΑ” και την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών και στην 1η Συνάντηση παιδικών και εφηβικών χορευτικών τμημάτων».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 778/8-5-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί συγκρότησης συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και
επιτροπών για το έτος 2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.
Παρόντα μέλη εννέα (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Δημήτριος
Αργυρίου, Χάρης Σανιδάς, Ευστάθιος Κάππος, Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, Θωμάς Γρεβενίτης,
Γεώργιος Γκικόπουλος και Παναγιώτης Ευαγγελίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Γ΄, που
ορίσθηκε αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 9460/222/27-1-2012
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9971/286/
28-1-2013 όμοιά της.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. Κωνσταντίνος Ρουσόπουλος, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
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Π.Σ.Ε.,

2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. και
5. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε..
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έκανε υπόμνηση των ερωτημάτων,
που έχει υποβάλει εδώ και καιρό κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής,
που παραμένουν αναπάντητα, και ζήτησε να απαντηθούν εγγράφως, πριν την συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, τα κάτωθι:
“1. Ποια είναι η δραστηριότητα της Διαχειριστικής Αρχής και ο συγκεκριμένος προγραμματισμός
της.
2. Ποια είναι τα πεπραγμένα του Περιφερειακού Ταμείου.
3. Γιατί από το τεχνικό πρόγραμμα προτιμώνται τα έργα οδοποιίας έναντι όλων των άλλων
κατηγοριών. Πως γίνεται η ιεράρχηση και με ποια κριτήρια.
4. Με τι ασχολείται συγκεκριμένα αυτή την περίοδο η Φθιωτική Αναπτυξιακή.
5. Πόσοι και ποιοι σύμβουλοι αξιοποιήθηκαν από την Περιφέρεια κατόπιν απευθείας
αναθέσεων. Τι απέδωσαν;
6. Πόσοι και ποιοι σύμβουλοι έχουν χρησιμοποιηθεί από την Περιφέρεια γύρω από το ζήτημα
του Ασωπού. Ποιο ήταν το κόστος τους και ποια η διαδικασία επιλογής τους”.
Ακόμη, έθεσε και τα κάτωθι:
“Ποιος αποφάσισε και πότε, τον ορισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας, ως διαχειριστή των πιστώσεων στο έργο της ΣΑΜΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με
ΚΑ: 2017ΜΠ06600001 και τίτλο: «ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΑΜΠ066 ΕΤΟΥΣ 2017». Τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτό.
Ποιο όργανο και πότε αποφάσισε την συγκρότηση της δομής “ΓΕΦΥΡΑ”, σαν φορέα
υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας…. Τι χαρακτήρα θα
έχει….. Πως θα ελέγχεται….. Ποιος αποφάσισε πως χρειάζεται το συγκεκριμένο προσωπικό, που
περιγράφεται στην προγραμματική σύμβαση που υπογράψατε σαν Περιφερειακό Ταμείο.
Πότε, ποιος και με ποια επιχειρήματα και όρους αποφάσισε την προγραμματική σύμβαση
μεταξύ Περιφέρειας – Φθιωτικής Αναπτυξιακής και Φορέα Διαχείρισης Παρνασσού, για την σύνταξη
μελέτης σχετικά με την δυνατότητα ένταξης της περιοχής Παρνασσού στο Δίκτυο γεωπάρκων της
UNESCO”.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για την συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λοκρών της εκδήλωσης με τίτλο: «36ο
Χορωδιακό Φεστιβάλ Αταλάντης», που θα πραγματοποιηθεί στην Αταλάντη.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση για χρήση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του ΕΠΑ.Λ.
Άμφισσας κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Εξετάσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση
οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα – Προσκυνάς (Μελέτη και
Κατασκευή)», αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας.
Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης τους.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε τα
παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1038
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για την συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λοκρών της εκδήλωσης με τίτλο: «36ο
Χορωδιακό Φεστιβάλ Αταλάντης», που θα πραγματοποιηθεί στην Αταλάντη.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 122229/3488/8-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού τεσσάρων
χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) με Φ.Π.Α., για την συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λοκρών
της εκδήλωσης με τίτλο: «36ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Αταλάντης», που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και
25 Ιουνίου 2017, στην Αταλάντη.
Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά σε έξοδα: α) διαμόρφωσης του χώρου πραγματοποίησης
του φεστιβάλ, και β) την ηχητική υποστήριξη, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.: 0844.01.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ006291220 2017-06-07.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1039
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση για χρήση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του ΕΠΑ.Λ.
Άμφισσας κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Εξετάσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 124674/1167/9-6-2017
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 χρήση του υφιστάμενου δρομολογίου:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: ΔΕ01ΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: «ΕΡΑΤΕΙΝΗ-ΑΜΦΙΣΣΑ & επιστροφή»
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΤΑΞΙ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.): 100,22 €
το οποίο μεταφέρει μαθητές από την Ερατεινή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άμφισσας, κατά τη διάρκεια του
σχ. έτους 2016 - 17, για τη μεταφορά των τεσσάρων μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας από Ερατεινή,
Αγ. Πάντες και Γαλαξίδι, το Σάββατο 17/06/2017, για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1040
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 124730/1168/
9-6-2017 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
6
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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 αφού από την υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1
& 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Α/A

1

2

Δαπάνη

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΕ.ΦΩΚΙΔΑΣ

Προμηθευτής
΄΄ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ΄΄
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.
ΣΥΓΓΡΟΥ 254-258
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2109477200
ΑΦΜ: 094047601
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΑ
΄΄ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ο.Ε.΄΄ 124 Χλμ.
Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝΔΕΛΦΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΤΗΛ.: 2261088284
ΑΦΜ: 999116537
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
18/22- 5 -2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 882
ΑΔΑ:
Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0899

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ.
Δέσμευσης
2045/24-5-2
017
Α/Α 2068

Ποσό
(ΜΕ ΦΠΑ)

5.031,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:
ΨΨ4Ε7ΛΗΛΧΡ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
1/3 -1 -2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1
ΑΔΑ:
Ω2ΡΖ7ΛΗ-ΑΞΒ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
5241

Αρ.
Δέσμευσης
448/ 12-1
-2017
Α/Α 590
ΑΔΑ:
6Ρ9Κ7ΛΗ-Γ
ΘΠ

21.999,36
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1041
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση
οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα – Προσκυνάς (Μελέτη και
Κατασκευή)», αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 124527/2634/9-6-2017
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
Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή διαγωνισμού για την διεξαγωγή δημοπρασίας, για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο
δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα – Προσκυνάς (Μελέτη και Κατασκευή)», αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α., η οποία θα γίνει
την 20-06-2017, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2),
και ώρα 10:00 π.μ., αποτελούμενη απο:
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Α.1. Τους κάτωθι τέσσερις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ως τακτικά μέλη:
α. Κριτσόβα Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ, ως Πρόεδρο
β. Γραμματίκα Δήμητρα, Αρχιτέκτωνα Μηχανικό στη ΔΤΕ/ΠΣΕ
γ. Μπεζάτη Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ
δ. Βαγενά Ελένη, Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ
Α.2. Τους κάτωθι τέσσερις υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, που αναπληρώνουν κατά σειρά διορισμού οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη της
παραπάνω παρ. Α.1 που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται:
α. Κακάβα Κων/νο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ, ως αναπληρωτή Πρόεδρο
β. Μαραζιάρη Σπυρίδωνα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ
γ. Μπαρτσώκα Ιωάννη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ
δ. Ζιαγκοβάς Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ
Β. Τον Χρήστο Βαϊτσο, Αντιδήμαρχο Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας εκπρόσωπο της ΠΕΔ
Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Βούλγαρη Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μώλου Αγ.Κωνσταντίνου.
Γ. Τον Ανδρέα Κατόπη, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο του ΤΕΕ/ΤΑΣ, με αναπληρωτή την
Μαρία Καρέλη, Πολιτικό Μηχανικό.
Δ. Τον Ζορμπά Φώτιο, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ Ν.Φθιώτιδας, με
αναπληρωτή τον Ζορμπά Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1042
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 123894/1407/
8-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη, για θέματα Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ως ακολούθως:
- Στις 10 Ιουνίου 2017 - Αθήνα και επιστροφή στις 11 Ιουνίου 2017.
Εκπροσώπηση στην έκθεση “ΚΡΑΣΙ - ΜΕΛΙ - ΕΛΙΑ”, στο Άλσος Περιστερίου, η οποία
συνδιοργανώνεται απο την Π.Σ.Ε. με το Δήμο Περιστερίου, και μετέχουν 18 παραγωγοί της Στερεάς
Ελλάδας.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1043
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 19/29-5-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 19/29-5-2017 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1044
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 117137/885/01.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» προς υποστήριξη έφεσης στο Μονομελές Εφετείο Ευβοίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 119584/933/6-6-2017
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.) 117137/885/01.06.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία, αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί, πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η δικηγόρος
Πετρούλα Κοντοχρήστου του Γρίβα [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 257], κάτοικος Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 26,
η οποία, να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας, στη δικάσιμο της
07/06/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, και να υποστηρίξει την από 10/02/2017 και με αριθμό
κατάθεσης 56/22.02.2017 έφεση [Αρ. Έφεσης: 22/13.02.2017] της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κατά της Ελένης Θαλασσινού του Αντωνίου, του Γεωργίου Ρουμελιώτη του Σταύρου και της υπ’ αριθ.
187/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, συντάσσοντας προτάσεις,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς, εξετάζοντας μάρτυρες, και γενικά να πράξει ό, τι κατά την
κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 608 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 145,92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 753,92 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 288 € [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 Χ 4 =
320 €], για τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου [Εφετείο],
δεδομένης και της φύσης της υπόθεσης και του σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 608 €.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, προτείνοντας “να ανατεθεί η υποστήριξή της
πέραν της επιλεγόμενης και σε δικηγόρο της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας ή στον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραΐσκο, που γνωρίζει τις εξελίξεις από παλαιότερα ..., ζήτησε ταυτόχρονα “να
γνωστοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή, αν υπήρξαν οιασδήποτε φύσης προβλήματα από και κατά
την συνεργασία μας με τους συγκεκριμένους δικηγόρους”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1045
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 118284/913/01.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» προς απόκρουση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 119573/931/6-6-2017
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.) 118284/913/01.06.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία, αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο Γεώργιος
Γεραπετρίτης του Βασιλείου [Α.Μ./Δ.Σ. Πειραιώς: 2136], Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της
Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου, αριθ. 35, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 07/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 04/11/2016 και με αριθμό καταθέσεως Ε3858/2016
αίτηση ακύρωσης, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «SUNLIGHT Α.Ε.Β.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,
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συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά
την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.462€ συν ΦΠΑ 24% (=
350,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.812,88€, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 982 ευρώ [491 € παράσταση συν 491 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 6 =
480 ευρώ], για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Συμβούλιο της
Επικρατείας], λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 1.462 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, επισημαίνοντας “πως η υπόθεση πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα, διότι μπορεί να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1046
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 118299/914/01.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» προς απόκρουση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 119580/932/6-6-2017
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
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 118299/914/01.06.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία, αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί, πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο Γεώργιος
Γεραπετρίτης του Βασιλείου [Α.Μ./Δ.Σ. Πειραιώς: 2136], Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της
Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου, αριθ. 35, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 07/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 14/11/2016 και με αριθμό καταθέσεως Ε3959/2016
αίτηση ακύρωσης που άσκησε η αστική ερευνητική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.302,00 συν ΦΠΑ 24% (=
312,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.614,48 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 982 € [491 € παράσταση συν 491 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ
4 = 320 €] , για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Συμβούλιο της
Επικρατείας], λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής: 1.302,00 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, ζητώντας “να κατατεθούν στην Οικονομική Επιτροπή,
οι σχετικές άδειες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1047
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 120223/935/06.06.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 120653/936/6-6-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
10

ΑΔΑ: 6ΘΑΡ7ΛΗ-Ε3Η

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 120223/935/06.06.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία, αποφασίστηκε:
(i) Να ανατεθεί στην εταιρεία με την επωνυμία “ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους, αριθ. 44, η εντολή να
επιδώσει την από 06/06/2017 και με αριθμό κατάθεσης 1765/2017 έφεση, καθώς και την από
06/06/2017 και με αριθμό κατάθεσης 1766/2017 αίτηση αναστολής, κατά της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. της 17ης συνεδρίασής του, της 24/04/2017, με την οποία
καταλογίστηκε σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
οφειλή συνολικού ύψους 551.986,49 ευρώ, αφενός στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο
Πολιτικών Υπαλλήλων» (Μ.Τ.Π.Υ.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και αφετέρου στον Υπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εποπτεύοντα το Μ.Τ.Π.Υ., έτσι
ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας δικαστικών επιμελητών, στο ποσό των 35
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 43,40 ευρώ, για την κάθε μία
από τις τέσσερις επιδόσεις, ήτοι συνολικό ποσό [43,40 Χ 4 = 173,60 ευρώ].
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι συμφωνεί με την εισήγηση, διερωτάται όμως, “αν έγινε
τίποτε για την διερεύνηση ων συνθηκών που δημιουργήθηκε το πρόβλημα κι αν υπάρχουν πολιτικές
και υπηρεσιακές ευθύνες”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1048
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [αγωγή του Κωνσταντίνου Ζάχου και λοιπών (συνολικά
10 ενάγοντες)].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 108395/820/6-6-2017
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 δικηγόρο
Άμφισσας, κ. Νικόλαο Εμμανουήλ (Α.Μ. 26), ο οποίος να την εκπροσωπήσει ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 15/06/2017, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 01/12/2006 και με αριθμό δικογράφου
119/27.12.2006 αγωγή, που άσκησαν οι ενάγοντες Κωνσταντίνος Ζάχος και λοιποί [συνολικά 7
ενάγοντες], 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 348 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
83,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 431,52 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου
σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 348 ευρώ.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, προτείνοντας “να μη παραστούμε στο δικαστήριο
υποστηρίζοντας το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1049
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ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης της Γεωργίας
Ντέμου].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 43579/321/1-6-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Μαρία
Καλομοίρη του Σπυρίδωνος [Α.Μ./Δ.Σ. Λιβαδειάς: 207], κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Φίλωνος, αριθ. 12, η
οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
15/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 25/07/2009 και
με αριθμό κατάθεσης 94/28.07.2009 αγωγή που άσκησε η Γεωργία Ντέμου, 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 268 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
64,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 332,32 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1050
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [ανακοπή του Αλέξανδρου ΔΡΑΚΟΥΛΑ του Γεωργίου].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 108000/816/6-6-2017
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 δικηγόρο
Άμφισσας, κ. Νικόλαο Εμμανουήλ (Α.Μ. 26), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 15/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με
την εντολή να αποκρούσει την από 02/02/2010 και με αριθμό κατάθεσης 99/2011 ανακοπή που
άσκησε ο Αλέξανδρος ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ του Γεωργίου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση
της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι συνολικού
ποσού [80 € Χ 2 = 160 ευρώ], για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου, λαμβανομένου υπόψη του οικονομικού αντικειμένου της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1051
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Γεωργίου Καραλίβανου].
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 108234/819/29-5-2017
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 δικηγόρο
Άμφισσας, κ. Νικόλαο Εμμανουήλ (Α.Μ. 26), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 15/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 11/05/2010 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ34/12.05.2010 προσφυγή
που άσκησε ο Γεώργιος Καραλίβανος, 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 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
88,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 456,32 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό 80 ευρώ, για
μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης
της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 368 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1052
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118773/341/2-6-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (καθαρισμός βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 118773/342/2-6-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 118773/341/2-6-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (καθαρισμός βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών), και συγκεκριμένα:
1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 83314 χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίονα, το με αριθμό
κυκλοφορίας ΝΙΚ 7347 φορτηγό ιδιοκτησίας “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, για τον καθαρισμό της βλάστησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε.
Φθιώτιδας στον Δήμο Λοκρών.
β) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121649 χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίονα, το με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΙΕ-7920 φορτηγό ιδιοκτησίας “ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τον καθαρισμό της
βλάστησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας στον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτεια και
Δήμο Λαμιέων.
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, 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. 1777/2016 πρακτ.
47/28-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΣΓ7ΛΗ-5Ξ8), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
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(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές
εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα
καθορίζονται από την βεβαίωση 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 «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ –
ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
(δ6) Το όχημα θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε ασφαλή απόσταση για την έγκαιρη
προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, με την προϋπόθεση να υπάρχει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σειρά επιλογής των εργολάβων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1053
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 112838/263/29-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 26-5-2017).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 116812/275/31-5-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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. 112838/263/29-5-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 26-5-2017), και συγκεκριμένα:
1. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ME 72732 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.,
για τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Γρανιτσιώτη για την προστασία του υφιστάμενου τεχνικού
(γέφυρας).
(β) Του ME 93891 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΗ, για τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Μέγδοβα για την προστασία του υφιστάμενου
τεχνικού (γέφυρας) μεταξύ Δάφνης - Παπαδιάς.
(γ) Του ME 72719 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(δ) Του ME 63047 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥ ΘΩΜΑ, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.
(ε) Του ME 34462 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων.
(στ) Του ΜΕ 34498 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΛΑΟΥ,
για τον καθαρισμό τεχνικών - οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.
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’
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αριθ. 1926/2016 (Πρακτ. 50/19-12-2016), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς 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.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, με την προϋπόθεση να υπάρχει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σειρά επιλογής των εργολάβων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1054
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων
στην περιοχή της Κωπαΐδας απο 12-2-2017 έως 16-2-2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 80863/2580/20-4-2017
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 δαπάνη ποσού 10.473,04 € για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην
περιοχή της Κωπαΐδας απο 12-2-2017 έως 16-2-2017, στην Π.Ε. Βοιωτίας, απο το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600011, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Α/Α
1

2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ
Μηχανικός
εκσκαφέας ,έως
120 Ηp

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ
ΜΕ 53959

Μηχανικός
εκσκαφέας ,έως
120 Ηp

ΜΕ 109946

Μηχανικός
εκσκαφέας 142 Ηp

ΜΕ 79674

Μηχανικός
εκσκαφέας 98
Ηp

ΜΕ 121700

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

Από 12-2-2017
εως 16-2-2017

4.575,60

Από 12-2-2017
εως 16-2-2017

5.897,44

ΣΥΝΟΛΟ

10.473,04

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, με την προϋπόθεση να υπάρχει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σειρά επιλογής των εργολάβων. Σημειώνει επίσης, την υποχρέωση να
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υπάρχουν μόνιμα αντιπλημμυρικά - στραγγιστικά έργα στην Κωπαΐδα, που άλλωστε για αυτά είχε
ευθύνη και υποχρέωση να τα επιμελείται ο καταργηθείς οργανισμός της Κωπαΐδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1055
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική
περίοδο 2015-2017».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 119628/4336/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 843,20 € με Φ.Π.Α. 24% για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες
αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο 2015-2017», στην “ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ",
για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της Τ.Κ. Αγ. Σώστη της Δ.Ε. Σπερχειάδας του
Δήμου Μακρακώμης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, με την προϋπόθεση να υπάρχει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σειρά επιλογής των εργολάβων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1056
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης για το υποέργο: «Εργασίες αποχιονισμού - έκτακτης αποκατάστασης
βατότητας και χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 120759/2384/6-6-2017
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 δαπάνη ποσού 54.082,60 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του
υπέργου: «Εργασίες αποχιονισμού - έκτακτης αποκατάστασης βατότητας και χειμερινή συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», του έργου με τίτλο: «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.
Εύβοιας» και ενάριθμο 2013ΕΠ06600006, ως εξής:

A/A

1
2
3

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
με ΦΠΑ (σε €)

ΕΡΓΟ

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Ε.Ο.Δ. Λ.
ΑΙΔΗΨΟΥ – ΗΛΙΑ – ΡΟΒΙΕΣ & Λ.
ΑΙΔΗΨΟΥ – ΓΙΑΛΤΡΑ
ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΟΔ
ΤΗΛ.6936-949528
ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΣΤΥΡΑ
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΟΔ ΙΣΤΙΑΙΑ –
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΤΑΣ & ΑΠΟΚΑΤ. ΚΟΙΤΗΣ
ΤΗΛ. 6972-844125
ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΗΡΙΑ
ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΗΛ. 6947-722922

ΣΥΝΟΛΟ

16.361,80
15.841,00
21.879,80
54.082,60 €

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, με την προϋπόθεση να υπάρχει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σειρά επιλογής των εργολάβων.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1057
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αστοχιών επί των κρηπιδωμάτων
του επιβατικού λιμένα – Επέκταση ηλεκτρομηχανολογικού και πυροσβεστικού δικτύου – Προμήθεια &
τοποθέτηση εξοπλισμού & προσκρουστήρων στον λιμένα Λιναριάς Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 124.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 117587/2318/Φ.Ε./
1-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση αστοχιών επί των κρηπιδωμάτων του
επιβατικού λιμένα – Επέκταση ηλεκτρομηχανολογικού και πυροσβεστικού δικτύου – Προμήθεια &
τοποθέτηση εξοπλισμού & προσκρουστήρων στον λιμένα Λιναριάς Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 124.000,00 € με Φ.Π.Α..
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1058
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο
οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 118714/2347/Φ.Ε./
2-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο
Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1059
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ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της μελέτης: «Ακτομηχανική μελέτη έργων
προστασίας και ανάπλασης διαβρούμενης ακτής παραλίας Ηλίων Ν. Εύβοιας», συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 109987/2106/Φ.Μ./
6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) το υπ’ αριθμ. Ι/1-6-2017 πρακτικό δημοπρασίας της μελέτης: «Ακτομηχανική μελέτη έργων
προστασίας και ανάπλασης διαβρούμενης ακτής παραλίας Ηλίων Ν. Εύβοιας», συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.
β) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με το ως άνω
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και σε εφαρμογή του άρθρου 99.1.β. (αα) του Ν. 4412/2016,
από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής, είναι η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ - ΤΟΠΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ», με βαθμολογία οικονομικής προσφοράς (Β.Ο.Π.) (άρθρ. 21.2 Διακ.) =
21,31 (ή: προσφερόμενο μέσο ποσοστό έκπτωσης = 21,31%), επιφυλασσομένων των διατάξεων των
άρθρων 103 & 106 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1060
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην θέση “Γύφτισσα” Δ.Δ. Αγ.
Σπυρίδωνα και 3 μετρητών παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο Δ.Δ. Χαιρώνειας», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2523/119688/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το απο 1-6-2017 (ολοκληρώθηκε 2-6-2017) πρακτικό δημοπρασίας του έργου:
«Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην θέση “Γύφτισσα” Δ.Δ. Αγ. Σπυρίδωνα
και 3 μετρητών παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο Δ.Δ. Χαιρώνειας», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον Ε.Δ.Ε “ΑΚΡΙΒΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ”, με ενιαία έκπτωση
πενήντα δύο τοις εκατό (52%) στις τιμές τιμολογίου της μελέτης, ήτοι συνολική προσφορά ποσού
24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1061
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού
οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων (Έτους 2016)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
150.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 118410/1626/2-6-2017
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
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1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/31-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων
(Έτους 2016)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., ως προς την νομιμότητά
του.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”,
η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%) επι των τιμών του τιμολογίου
μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1062
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Κρίκελλο – Δομνίστα – Σταύλοι – Άμπλιανη –
Ψηλός Σταυρός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108381/1435/2-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/1-6-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών – κατασκευή τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων
(Έτους 2016)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της Διακήρυξης τα οποία κατέθεσε η αναδειχθείσα προσωρινή
μειοδότρια Ε/Ε «ΔΡΟΣΟΣ Τ. - ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Ε.».
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου στην Ε/Ε «ΔΡΟΣΟΣ Τ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Ε.» (ΑΦΜ: 800527033, Δ/νση: Κ. ΣΑΘΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, Τ.Κ. 30300, τηλ.
6942291204, φαξ: 26340-26706), με προσφερθείσα μέση έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό (53,00%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1063
ΘΕΜΑ 21o: Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της κοινοπραξίας «Στεργιόπουλος Χ. - Καραντζούνης
Γ.», κατά της υπ’ αριθμ. 592/10-4-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για το έργο:
«Συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο νέο Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 86723/1777/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., καθώς και το υπ’ αριθμ. ΤΤ 121009/938/6-6-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και το συνημμένο σ’ αυτό από 26/5/2017 γνωμοδοτικό
σημείωμα του δικηγόρου Σταμάτιου Σταμόπουλου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του
παρόντος πρακτικού.
Κατά την συζήτηση του θέματος παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος της “Κ/Ξ Στεργιόπουλος Χ.
- Καραντζούνης Γ.» κ. Άννα Μπακάκου, η οποία αιτήθηκε το θέμα να επιστραφεί στην επιτροπή
διαγωνισμού, να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις - συμπληρώσεις για όλους τους συμμετέχοντες
και να δοθεί εκ νέου η ανάθεση, δηλαδή να συμμορφωθεί επι της ουσίας με το περιεχόμενο της
γνωμοδότησης του δικηγόρου Σταμάτιου Σταμόπουλου.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλει την λήψη απόφασης επι του θέματος, προκειμένου να γίνει επανεισαγωγή και να
διευκρινιστούν ορισμένα επίμαχα σημεία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1064
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «5ο Ενιαίο Λύκειο Λαμίας
(Τμήματα Α1 και Β), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 79835/2533/30-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή ποινικών ρητρών, της συμβατικής
προθεσμίας του έργου: «5ο Ενιαίο Λύκειο Λαμίας (Τμήματα Α1 και Β)», Π.Ε. Φθιώτιδας, μετά τις
24-4-2017, ήτοι μέχρι 21-8-2017, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 8.β των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3669/2008 (Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1065
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116943/2507/31-5-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, περί απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκτύπωσης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης και
συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “Τρεις Πόλεις Μια Ιστορία, Λίντιτσε Δίστομο - Οραντούρ”, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 120161/2572/
6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 116943/2507/31-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, περί απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκτύπωσης εποπτικού και επικοινωνιακού υλικού
στα πλαίσια συνδιοργάνωσης και συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “Τρεις
Πόλεις Μια Ιστορία, Λίντιτσε - Δίστομο - Οραντούρ”, Π.Ε. Βοιωτίας, που θα πραγματοποιηθεί απο 1
έως 4 Ιουνίου στο σταθμό Μετρό “Σύνταγμα” της Αθήνας, στην εταιρεία “Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. - Γραφικές Τέχνες”, με Α.Φ.Μ.: 999408706, Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 073 και ΚΑΕ 0844.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, διότι “θεωρεί απαράδεκτο να ανατεθεί η εκδήλωση
σε ιδιωτική εταιρεία, αφού καλά συντονισμένη η υπηρεσία μπορεί να οργανώσει τις συγκεκριμένες
εκδηλώσεις άρτια, αξιοποιώντας και άλλους φορείς της περιοχής”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1066
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για το έργο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας «Χωρικό Μοντέλο Πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα Κουνούπια και
κυρίως της Ελονοσίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 270/120463/6-6-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της κάτωθι δαπάνης στον προμηθευτή ο οποίος αναδείχθηκε
υποψήφιος ανάδοχος, 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 αφού από την υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα
κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
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A/A

1

Δαπάνη

Χωρικό Μοντέλο
Πρόβλεψης για τις
ασθένειες που
μεταδίδονται από
τα Κουνούπια και
κυρίως της
Ελονοσίας στην
Π.Ε. Φθιώτιδας

Προμηθευτής
Βιοεφαρμογές
O.E.
Ταχ. Δ/νση:
124ο χλμ.
Αθηνών
Δελφών Λιβαδειά
Α.Φ.Μ.:
999116537
Δ.Ο.Υ.:
Λιβαδειάς

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Υπηρεσίας

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

224/107083/
22-05-2017

966/29-05-2017
(ΑΔΑ:
6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ)

Ε.Φ.:
ΚΑΕ:
9779

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

Αρ.
Δέσμευσης
4996/01062017
ΑΔΑ:
6Θ247ΛΗ-Σ
7Λ ΑΔΑΜ:
17REQ006
276072

24.738,00
ευρώ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, διότι “του προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση η
πρόταση για την μελέτη της επιδημιολογίας μολυσματικών νόσων που μεταδίδονται μέσω των
κουνουπιών … Όταν πολλές αντίστοιχες μελέτες υπάρχουν από χρόνια στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Αθήνας. Για μια ακόμη φορά, τόνισε πως χρειάζεται ινστιτούτο – επιστημονική
ερευνητική ομάδα, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα, που στηριγμένη στα δεδομένα που θα
συγκεντρώνουν οι σταθμοί παρατηρήσεις θα χαρτογραφεί την εξέλιξη του κύκλου των κουνουπιών και
θα εξετάζει ταυτόχρονα τις μεταβολές στην ευαισθησία που δείχνουν στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα.
Θα καταγράφει όπου υπάρχει υπόστρωμα ανάπτυξης κουνουπιών και θα προσανατολίζει σε
αντίστοιχα έργα υποδομής. Με την ευκαιρία αυτή, σημείωσε πως φέτος από νωρίς υπάρχουν σοβαρά
προβλήματα εξ αιτίας της λειψής αποτελεσματικότητας της κουνουποκτονίας. Πρότεινε και ζήτησε,
επειγόντως να αναζητηθούν οι αιτίες και να μελετηθούν αναγκαία μέτρα, που πρέπει συμπληρωματικά
να παρθούν”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1067
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και
πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», συνολικού
προϋπολογισμού 253.587,37 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 120691/2583/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. το απο 1-6-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και
πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας», συνολικού
προϋπολογισμού 253.587,37 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2. την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών με τους παρακάτω υποψήφιους:
α. SΟΤΟΙL ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
β. ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε.
γ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΑΛΛΗΣ Ε.Ε.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1068
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 119716/2689/
6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

3

4

5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Προμήθεια δέκα (10)
τροφοδοτικών
υπολογιστών (ισχύος
450W) για τις
ανάγκες του
Τμήματος
Πληροφορικής
Παροχή υπηρεσιών
επισκευής
φωτοτυπικού
μηχανήματος
Kyocera Taskalfa για
τις ανάγκες της
Δ-νση Β-μιας
Εκπαίδευσης.

02.02.073.1
329.01

Προμήθεια
ανταλλακτικών (2
fuser unit Laserjet
3005 RM-3741εκτυπωτών HP 3005
για τις ανάγκες του
Τμήματος
Πληροφορικής
Προμήθεια υλικών
(μολυβδοσφραγίδες,
σύρμα γαλβανιζέ,
εργαλεία
μολυβδοσφραγίδων,
πλαγιοκόπτης) για
τις ανάγκες
Τμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της
Π.Ε
Προμήθεια ενός
ελαστικού για το

02.02.073.1
329.01

02.02.073.0
869.01

02.02.073.1
699.01

02.02.073.1
321.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού
Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

220,00

6.000,00

1.247,50

4.532,50

45,71

19.437,31

16.373,53

3.018,07

235,60

6.000,00

1467,50

4.296,90

177,28

21.479,85

10.661,52

10.641,05

43,40

11.955,84

1.944,36

9.968,08

Λοιπές
προμήθειες

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
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όχημα με αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΙ
5445

6

7

8

9

10

επισκευής
μεταφορικών
μέσων και ξηράς
γενικά
Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

Προμήθεια
02.02.073.1
διαφόρων εργαλείων
329.01
(κόφτης, πένσα,
κατσαβίδια, κλειδιά,
απογυμνωτή
καλωδίων,
πολύμετρο) για τις
ανάγκες συντήρησης
του κτιρίου της Π.Ε.
Εύβοιας
Προμήθεια
02.02.073.1 Προμήθεια ειδών
ανταλλακτικών (2
329.01
συντήρησης &
τεμάχια λάμπες) για
επισκευής κάθε
το σύστημα
είδους λοιπού
προβολής-projector
εξοπλισμού
του αμφιθεάτρου της
Π.Ε. Εύβοιας
Προμήθεια
02.02.073.1 Προμήθεια ειδών
ανταλλακτικού
329.01
συντήρησης &
(ανεμιστήρας) για την
επισκευής κάθε
επισκευή του
είδους λοιπού
συστήματος
εξοπλισμού
κλιματισμού (System
1) του κτιρίου της
Π.Ε. Εύβοιας,
Εργασία επισκευής
02.02.073.0
Αμοιβές για
του συστήματος
869.01
συντήρηση και
κλιματισμού (System
επισκευή λοιπού
1) του κτιρίου της
εξοπλισμού
Π.Ε. Εύβοιας
Αμοιβή δικηγόρου
02.02.073.0 Δικαστικά-συμβο
Πετρούλας
894.01
λαιογραφικά
Κοντοχρήστου
έξοδα
προκειμένου να
εκπροσωπήσει
Π.Στ.Ενώπιον
Μονομελούς
Εφετείου Ευβοίας
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

440,88

6.000,00

1.703,10

3.856,02

917,60

6.000,00

2.143,98

2.938,42

1054,00

6.000,00

3061,58

1.884,42

186,00

19.437,31

16.419,24

2.832,07

753,92

29.589,56

13.966,28

14.869,36

4.074.39

131.899.87

68.988.59

58.836.89

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1069
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 116890/2504/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει:
1. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2017 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:
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Α/Α

1

2

3

4

5

6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΝΤΕΜΟΥ στη δικάσιμο
της 15-6-17, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1
Κάλυψη εξόδων της
συνδιοργάνωσης με το
Πολιτιστικό Σύλλογο
Γυναικών Ασκρης, που
θα πραγματοποιηθεί στης
8 ΙΟΥΛΊΟΥ 2017,
σύμφωνα με τον Ν.
3852/10 άρθρο 186 παρ.
ΙΙΗ
Προμήθεια πέντε
φορητών ασυρμάτων για
το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας, για
παραχώρηση στην Π.Υ.
Θηβών
Κάλυψη δαπάνης για
επισκευή μιας τουαλέτας
για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών που
στεγάζονται στο κτίριο
του πρώην Οργανισμού
Κωπαΐδας
Δαπάνη δημοσίευσης στη
εφημερίδα ΒΟΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ της περιληπτικής
ανακοίνωσης, με
αρ.107764-2263-25-5-17,
ΣΟΧ 2/2017 για την
πρόληψη ενός ατόμου με
σύμβαση ορισμένου
χρόνου
Δαπάνη δημοσίευσης στη
εφημερίδα ΒΟΙΩΤΙΚΗ
ΩΡΑ της περιληπτικής
ανακοίνωσης, με
αρ.107764-2263-25-5-17,
ΣΟΧ 2/2017 για την
πρόσληψη ενός ατόμου
με σύμβαση ορισμένου
χρόνου

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

332,32

50.089.96

46.683,44

3.406,52

02.05.073.08
44.01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων
και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

1.860,00

68.000,00

48.828,00

19.172,00

02.05.073.17
25.01

Προμήθεια
κάθε είδους
τηλεπικοινωνι
ακού
μετεωρολογικ
ού και λοιπού
συναφούς
ηλεκτρικού
εξοπλισμού

445,01

2.000,00

0,00

2.000,00

02.05.073.08
51.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
κτιρίων
γενικά

409,20

23.088,33

20.000,00

3.088,33

02.05.073.08
41.01

Διαφημίσειςδημοσιεύσεις
γενικά

359,60

3.366,91

2.551,52

815,39

02.05.073.08
41.01

Διαφημίσειςδημοσιεύσεις
γενικά

383.16

3.366,91

2.911,12

455,79

3.789,29

146.545,20

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

118.422,56

28.122,64

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

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αμοιβή στον Δικηγόρο Γεώργιο
Γεραπετρίτη, σύμφωνα με την αρ.
118284-913-1-6-17 απόφαση του
Περιφερειάρχη, στη δικάσιμο της
7-6-17, σύμφωνα με τον Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1
Αμοιβή στον Δικηγόρο Γεώργιο
Γεραπετρίτη, σύμφωνα με την
αρ.118299-914-1-6-17 απόφαση του
Περιφερειάρχη, στη δικάσιμο της
7-6-17, σύμφωνα με τον Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1

ΠΟΣΟ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

1614,48

02.05.073.087
1.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

1.812,88

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτής της παρ. 1, με
α/α 2, προτείνοντας το ποσό να περιοριστεί στο 1/3.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1070
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 121166/2588/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος
στην εταιρεία «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.», η οποία προσέφερε την οικονομικότερη
προσφορά βάσει τιμής, αντί του ποσού 5.537,84 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, που εδρεύει
στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, στην οδό Κ. Καραμανλή 124, με ΑΦΜ: 998305062, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσ/νίκης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1071
ΘΕΜΑ 29o: α) Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας, και β) Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 673/24-4-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 119696/1114/6-6-2017
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:
1. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017, ως κατωτέρω:
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

δαπάνη για την
πληρωμή λοιπών
εξόδων τριάντα (30)

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το

3.175,55
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υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης, του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας, του
γραφείου Π.Σ.Ε.Α της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων,
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας, του
τμήματος Κτηνιατρικής
της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού για τους
μήνες Φεβρουάριο –
Μάρτιο και Μάιο 2017.

2

3

4

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης τριάντα
(30) υπαλλήλων,της
Δ/νσης Ανάπτυξης, του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας, του
γραφείου Π.Σ.Ε.Α της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων,
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας , του
τμήματος Κτηνιατρικής
της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού για τους
μήνες Φεβρουάριο –
Μάρτιο και Μάιο 2017.
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού
COSMOTE του
Αντιπεριφερειάρχη της
ΠΕ Φωκίδας σύμφωνα
με τις αριθμ. οικ.
136342/2286/02.09.2016
και οικ.
9452/187/18.01.2017
Αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 15.03.2017 έως
14.04.2017
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών
ΔΕΗ

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

02.04.073.0721.01

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

2.110,00

02.04.073.0826.01

Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας

88,12

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

399.22

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

5.770,89

2. την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2017 από τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:
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Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή για λοιπά
έξοδα μετακίνησης
εκτός έδρας
υπαλλήλων
Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Π.Ε.
Φωκίδας

Πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης για
εκτός έδρας
μετακίνησης
υπαλλήλων
Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Π.Ε.
Φωκίδας
πληρωμή εργασίας
για την
αντικατάσταση
σωλήνας από τον
υδρομετρητή έως
την βάνα
πυρόσβεσης ου
Διοικητηρίου της Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ
Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος
θα εκπροσωπήσει τη
Π.Σ.Ε ενώπιον του
Μονομελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς στην
δικάσιμο της
15/06/2017 ή σε
κάθε μετ΄ αναβολής
ορισθείσας,
σύμφωνα με την
αριθμ.
ΤΤ108395/820/06-06
-2017 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας.
Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος
θα εκπροσωπήσει τη
Π.Σ.Ε ενώπιον του
Μονομελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς στην
δικάσιμο της
15/06/2017 ή σε
κάθε μετ΄ αναβολής
ορισθείσας,
σύμφωνα με την
αριθμ. ΤΤ
108000/816/06-06-2

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.200,00

30.000,00

28.500,00

300,00

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

02.04.073.0719.01

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

02.04.073.0721.01

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

600,00

25.000,00

16.500,00

7.900,00

02.04.073.0851.01

Αμοιβές για συντήρηση
και επισκευή κτιρίων
γενικά, εγκαταστάσεων
στρατωνισμού,
ελλιμενισμού,
αερολιμένων και λοιπών
μόνιμων εγκαταστάσεων.

496,00

9.190,00

3.328,60

5.365,40

02.04.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

431,52

29.246,76

18.792,77

10.022,47

02.04.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16

29.246,76

19.224,29

9.639,31
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

6.

7.

8.

9.

πληρωμή
σφραγίδων για τις
ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε
Φωκίδας.

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

456,32

29.246,76

19.607,45

9.182,99

02.04.073.0879.01

Λοιπές Αμοιβές όσων
εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες

793,60

27.397,30

19.377,46

7.226,24

02.04.073.1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

880,00

4.826,00

2.885,58

1.060,42

02.04.073.1699.01

Λοιπές Προμήθειες

291,40

12.000,00

7.477,94

4.230,66

5.532,00

196.153,58

135.694,09

54.927,49

017 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος
θα εκπροσωπήσει τη
Π.Σ.Ε ενώπιον του
Τριμελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς στην
δικάσιμο της
15/06/2017 ή σε
κάθε μετ΄ αναβολής
ορισθείσας ,σύμφων
α με την αριθμ.
ΤΤ1082340/819/29-0
5-2017 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας.
πληρωμή ετήσιου
συμβολαίου
συντήρησης του
λογισμικού eCM
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π,Ε
Φωκίδας έτους
2017-2018
πληρωμή υλικών
για την
αντικατάσταση
σωλήνας από τον
υδρομετρητή έως
την βάνα
πυρόσβεσης ου
Διοικητηρίου της Π.Ε
Φωκίδας.

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

3. Διορθώνει την αριθμ. 673/14/24-04-2017 απόφασή της, περί έγκρισης δαπανών για αγορές,
επισκευές, συντηρήσεις και παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριμένα τις δαπάνες με α/α
1.1 και 1.2 που αφορούν την δαπάνη για μετακίνηση υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης, της Π.Ε
Φωκίδας, στο εξωτερικό για συμμετοχή στις εκθέσεις της Μόσχας και της Στοκχόλμης, ως προς τα
ποσά, στην 1.1 από το λανθασμένο 2.958,05 στο ορθό “1.129,16” και στην 1.2 από το λανθασμένο
2.010,10 στον ορθό “570,00”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1072
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών, αποζημιώσεων κ.λ.π.,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. (α) 116178/1196/6-6-2017
και (β) 120758/1245/6-6-2017 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς
την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την σχετική δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης, για προμήθειες,
συντηρήσεις, για παροχή υπηρεσιών και αποζημιώσεις, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό έτος 2017, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

Αιτιολογία

Η δαπάνη αφορά τις
υπηρεσίες
Συμβούλου
Ποιότητας για την 1η
Επιθεώρηση
Επιτήρησης του
ΔΚΤΕΟ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ κατά
ISO 9001 : 2008 για
το έτος 2017, της
Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της
ΠΕ Ευρυτανίας.

Κ.Α.Ε.

03.073.0879.01

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές Υπηρεσίες

1.426,00

Ποσό
Δεσμευθέν Υπόλοιπο
εγκεκριμένου
ποσό πριν πίστωσης
προϋπολογισμ
την
διαθέσιμο
ού με τις
παρούσα
για
αναμορφώσεις
εισήγηση δέσμευση
έτους 2017

39.000,00

24.481,91

13.092,09

17REQ006270037

Α/Α

2

Αιτιολογία

Η δαπάνη αφορά
την αμοιβή
δικαστικού
επιμελητή για την
επίδοση τεσσάρων
(4) δικογράφων για
την έφεση και την
αίτηση αναστολής
που κατέθεσε η
Π.Σ.Ε. κατά
απόφασης του Δ.Σ.
του Μ.Τ.Π.Υ.

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

03.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

173,60

Ποσό
Δεσμευθέν Υπόλοιπο
εγκεκριμένου
ποσό
πίστωσης
προϋπολογισμ
πριν την διαθέσιμο
ού με τις
παρούσα
για
αναμορφώσεις
εισήγηση δέσμευση
έτους 2017

17.500,00

12.504,16

4.822,24

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1073

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
για τη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου και το Δήμο
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Καρπενησίου, δράσεων προβολής του πολιτισμού και του περιβάλλοντος της Ευρυτανίας για
εκπαιδευτικούς, με τίτλο: “Ευρυτανία: Φύση, Περιβάλλον και Ζωή”.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 119637/1236/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό, για
τη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου και το Δήμο
Καρπενησίου, δράσεων προβολής του πολιτισμού και του περιβάλλοντος της Ευρυτανίας για
εκπαιδευτικούς, με τίτλο: “Ευρυτανία: Φύση, Περιβάλλον και Ζωή”, ως εξής:

Α/Α

1

Αιτιολογία

Η δαπάνη αφορά
την
συνδιοργάνωση
των δράσεων
προβολής του
πολιτισμού και του
περιβάλλοντος της
Ευρυτανίας με τίτλο
«Ευρυτανία: Φύση,
Περιβάλλον και
Ζωή», από 2 έως
και 9 Ιουλίου 2017
με κάλυψη της
διατροφής.

Κ.Α.Ε.

03.073.0844.01

Περιγραφή
Κ.Α.Ε

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων.

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισ
μού με τις
αναμορφώσει
ς έτους 2017

1.000,00

40.000,00

Δεσμευθέν
ποσό πριν
την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο
για
δέσμευση

29.698,64

9.301,36

17REQ006273679

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1074
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης της μηνιαίας αποζημίωσης μιας ασκούμενης
δικηγόρου για την παράταση πραγματοποίησης της άσκησής της στο γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 120421/1242/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη δαπάνης της μηνιαίας αποζημίωσης μιας ασκούμενης
δικηγόρου για την παράταση πραγματοποίησης της άσκησής της στο γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
Π.Ε. Ευρυτανίας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ως κατωτέρω:

Α/α

Αιτιολογία

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή
Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισ
μού με τις
αναμορφώσει
ς έτους 2017

Δεσμευθέ
ν ποσό
πριν την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο
για
δέσμευση
30

ΑΔΑ: 6ΘΑΡ7ΛΗ-Ε3Η

1

Αφορά την
παράταση
πραγματοποίηση
ς άσκησης μιας
(1) ασκούμενης
δικηγόρου για
χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4)
μηνών στην ΠΕ
Ευρυτανίας

073.0385.
01.

Αποζημίωση
σπουδαστών
δημοσίων
σχολών που
πραγματοποιού
ν στις δημόσιες
υπηρεσίες
άσκηση στο
επάγγελμα

2.400,00

8.500,00

6.076,08

23,92

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1075
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 120606/1243/
6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την 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 αφού από την υπηρεσία έγινε ο έλεγχος
ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

A/A

1

Δαπάνη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ )

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΦΩΤ/ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΚΛΠ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
(ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ –
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ )

Προμηθευτής
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΖΩΗ &
ΣΙΑ Ε.Ε.
1ο ΧΙΛ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ –
ΛΑΜΙΑΣ,
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. & FAX
2237080510
--ΑΦΜ.998894349
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

HELLASNETWORK
S ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ –
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
Σ Ο.Ε.
ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ 60 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231022501
FAX
2231043533
AΦM 999354853
Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/21-3-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 469

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1214

ΑΔΑ
7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/21-3-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 469
ΑΔΑ
7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1
CPV 30121100 - 4

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
2795/23-03-2017
Α/Α 1534

Ποσό
(ΜΕ ΦΠΑ)

270,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΩΙΙΙ7ΛΗ-ΘΦΑ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 1713

Αρ. Δέσμευσης
2785/223-03-2017
Α/Α 1506
ΑΔΑ:
6ΟΠΣ7ΛΗ-ΗΨΧ

2.500,00
ΕΥΡΩ

31

ΑΔΑ: 6ΘΑΡ7ΛΗ-Ε3Η

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
(ΕΝΑ ΣΕΤ ΒΑΡΩΝ
ΓΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ
OHAUS)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΜ. ΕΡΓ/ΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΣΔΕ

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
SCANER
ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΣΔΕ
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ
EKΤΥΠΩΤΗ Η/Υ

5

A/A

ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δαπάνη

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΣΔΕ
6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
INACOPIA
ΓΙΑ ΤΗ

ΙΝΕLAS ERECO Ltd
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 2108080961
FAX. 2108081726
ΑΦΜ 095368399
Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

<< ΓΝΩΣΙΣ >>
ΚΩΝ. . ΜΑΝΤΕΣ –
ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ &
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231020000
FAX 2231047147
AΦΜ 082785679
Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

JMC
A.E.
ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.
ΚΑΡΠ/ΣΙΩΤΗ 10
ΑΦΜ 998893899
ΔΟΥ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Προμηθευτής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.
ΣΩΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕ
ΙΟ- ΤΣΙΓΑΡΑ
ΑΘ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 11
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. 2237022243
FAX
2237023632
AΦΜ 0475449616
Δ.Ο.Υ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/21-3-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 469
ΑΔΑ
7ΔΨΓ7ΛΗ-ΝΝ1

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 1925

Αρ. Δέσμευσης
2710/23-03-2017
Α/Α 2710

570,40
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΨΗ837ΛΗ-ΣΒΓ

CPV 42958000-6

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
14/24-4-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 671
ΑΔΑ
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 5243

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 5243

CPV 30232110 -8

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
14/24-4-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 671
ΑΔΑ
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9

601.40
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΩΦΙ37ΛΗ-ΒΗΜ

CPV 30216110 - 0

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
14/24-4-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 671
ΑΔΑ
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9

Αρ. Δέσμευσης
3813/24-04-2017
Α/Α 1796

Αρ. Δέσμευσης
3813/24-04-2017
Α/Α 1796
ΑΔΑ: ΩΦΙ37ΛΗ-ΒΗΜ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ε.Φ.: 073

Αρ. Δέσμευσης
3813/24-04-2017
Α/Α 1796

ΚΑΕ: 5243

86,80
ΕΥΡΩ

Ποσό
( ΜΕ ΦΠΑ)

799,80
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΩΦΙ37ΛΗ-ΒΗΜ

CPV 30197643-5

32

ΑΔΑ: 6ΘΑΡ7ΛΗ-Ε3Η

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

LH

7

8

9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΕΚΤΟΝ 16 ΓΙΑ ΤΟ
ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ S N
4897

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ,
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ
Δ.
ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
- Σ.ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΕΠΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΩΝ
Η/Υ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ
23 –
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.2103835324
FAX 2103836657
AΦΜ 095410754
Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΟΙ Π.
ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.
Ηλία Ηλιού 40, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε. 10/21-3-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 469

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 1723

ΑΔΑ
7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1
CPV

ΑΔΑ: 7ΚΑΔ7ΛΗ –
ΚΛ1

48320000-7

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε. 12/3-4-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 567
ΑΔΑ:ΩΦΘΝ7ΛΗ-9
ΡΦ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1725

CPV 2522000 - 8

ΦΕΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ &
ΣΙΑ Ε.Ε.
Χαρ.Τρικούπη 16
Καρπενήσι

Αρ. Δέσμευσης
2782/23-03-2017
Α/Α 2782

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε. 10/21-3-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 469
ΑΔΑ
7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1311

Αρ. Δέσμευσης
3184/7-4-2017
ΑΔΑ:
6ΧΨΧ7ΛΗ-ΦΑ2,
ΑΔΑΜ:
17REQ006059582

Αρ. Δέσμευσης
2701/23-3-2017
ΑΔΑ:
ΨΕΩΟ7ΛΗ-ΛΡΖ

235,60
ΕΥΡΩ

2.995,25
ΕΥΡΩ

562,00
ΕΥΡΩ

CPV 31681410 - 0

10

11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΝΕΑ (9)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΝ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ,
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ Ε.
KOYTΣΟΛΟΥΚΑ
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ &
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ
Α.Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Θ. Αθανασιάδη
31-33, Δράμα
ΤΗΛ. 2521031000
FAX 2521030222
ΑΦΜ 800429918
Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε. 18/22-5-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 880
ΑΔΑ
Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ
CPV

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:5152

Αρ. Δέσμευσης
4737/24-5-2017
ΑΔΑ: Ω0ΤΒ7ΛΗ-Ι93

920,00
ΕΥΡΩ

351115000
-0

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε. 12/3-4-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 567
ΑΔΑ:ΩΦΘΝ7ΛΗ-9
ΡΦ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0899

CPV 66514110 - 0

Αρ. Δέσμευσης
3183/7-4-2017
ΑΔΑ: Ψ9ΑΙ7ΛΗ-ΕΑΖ,
ΑΔΑΜ:
17REQ006059532

7.843,00
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1076
33

ΑΔΑ: 6ΘΑΡ7ΛΗ-Ε3Η

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 121042/3447/
6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης, για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών για την Π.Σ.Ε. κατά το Οικονομικό Έτος 2017, ως κατωτέρω:

α/α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αμοιβή για
Πρακτική Άσκηση
Δικηγόρων στην
Νομική Υπηρεσία
Π.Στ.Ε
(Παράταση για 6
μήνες)
δαπάνη για
πρόσληψη 9
ατόμων (6 άτομα
Π.Ε. Γεωπόνων και
3 άτομα ΥΕ
(Εργατών) για την
κάλυψη εποχικών
αναγκών στο
Πρόγραμμα
Δακοκτονίας έτους
2017

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Λογαριασμός

Περιγραφή

02.01.073.0385.
01

Αποζημίωση
Σπουδαστών
που πραγμ.
πρακτική
άσκηση σε
ΔΥ

8.000,00

50.000,00

24.200,00

17.8000,00

02.01.073.5241
01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγ
ωγής

55.000,00

1.020.747,65

961.747,29

4.000,36

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1077
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 120873/3418/
6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 αφού από την υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1
& 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
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Αρ. Πρωτ.
A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Εισήγησης

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης

Ε.Φ.

Οικονομικής

Κ.Α.Ε.

Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό

Επιτροπής
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ

1

Ετήσια Συντήρηση -

Ο.Ε

Αναγόμωση –

ΑΦΜ: 999693629

Υδραυλική Δοκιμή

ΔΟΥ:Λαμίας

Πυροσβεστήρων Π.Ε.

Τ. Δ/νση: Κύπρου 31, Λαμία

Φθιώτιδας

95798/2597

823/15-05-2017

Ε.Φ.: 073

Αρ. Δέσμευσης:

ΚΑΕ:0869

2011/22-05-2017

(ΑΔΑ: Ψ9ΕΞ7ΛΗ-ΠΒ7)

2.976,00

ΑΔΑ: 7ΝΔΒ7ΛΗ-ΑΝ0

(Αρ. Πρ.: 116030/3255/

ΑΔΑΜ: 17REQ006282550

31-5-2017)
XEROX HELLAS A.E.E.
ΑΦΜ: 094035442
Προμήθεια 4
πολυλειτουργικών
Συστημάτων
2

Εκτύπωσης για τις
ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΔOY: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τ. Δ/νση: Λ. Συγρού 127,
Αθήνα
(Αρ. Πρ.: 117975/3293/
01-06-2017)

79038/2125

680/24-04-2017
(ΑΔΑ: 7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1713

Αρ. Δέσμευσης:
1874/28-04-2017
ΑΔΑ:

6ΗΗΦ7ΛΗ-ΙΕΜ

10.144,32

ΑΔΑΜ: 17REQ006157442
Περιλαμβάνει και Σύμβαση
Συντήρησης με χρέωση 6,82€
ανά 1000 σελίδες και δωρεάν
ανταλλακτικά και συντήρηση
ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3

Απολύμανση των

ΑΦΜ: 112449880

χώρων του Κέντρου

ΔΟΥ: Λαμίας

Προσφύγων στις

Τ. Δ/νση: Αβέρωφ 48, Λαμία

Θερμοπύλες

(Αρ. Πρ.: 115344/3220/

87541/2341

774/08-05-2017
(ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:5152

Αρ. Δέσμευσης:
1936/10-05-2017
ΑΔΑ:

7Μ127ΛΗ-5Θ0

2.900,00

ΑΔΑΜ: 17REQ006283096

29-5-2017)
4

Προμήθεια υλικά για

Β. ΚΑΡΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

υδραυλικές εργασίες

ΑΦΜ: 081590370

στο χώρο του

ΔΟΥ: Λαμίας

87541/2341

774/08-05-2017
(ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32)

Ε.Φ.: 073

Αρ. Δέσμευσης:

ΚΑΕ:5152

1936/10-05-2017
ΑΔΑ:

7Μ127ΛΗ-5Θ0,
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Κέντρου Προσφύγων

Τ. Δ/νση: Αμαξοστράτα

στις Θερμοπύλες

Ροδίτσα, Λαμία

ΑΔΑΜ: 17REQ006283096

5.000,00

(Αρ. Πρ.: 115564/3236/
30-5-2017)
Με έκπτωση 12% για όλα τα
υλικά επί της τιμής του
τιμοκαταλόγου
Προμήθεια
φαρμακευτικού
5

υλικού – εμβόλια στο
χώρο του Κέντρου
Προσφύγων στις

ΚΩΝ. ΑΛΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΦΜ: 099890134
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Θερμοπυλών 67,

87541/2341

Λαμία

774/08-05-2017
(ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:5152

Αρ. Δέσμευσης:
1936/10-05-2017
ΑΔΑ:

7Μ127ΛΗ-5Θ0,

2.800,00

ΑΔΑΜ: 17REQ006283096

Θερμοπύλες
ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ
6

Αντικατάσταση

ΑΦΜ: 066857919

κλειδαριάς σε

ΔΟΥ: Λαμίας

γραφείο της Δ/νσης

Τ. Δ/νση: Κ. Μπακογιάννη 12,

Οικονομικού - .Δ.Ε.

Λαμία

83917/2265

717/02-05-2017
(ΑΔΑ: 6ΛΒΨ7ΛΗ-9ΡΧ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1699

Αρ. Δέσμευσης:
1927/05-05-2017
ΑΔΑ:

Ω1ΩΖ7ΛΗ-ΗΜΚ

100,00
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ΑΚΡΙΔΑΣ Δ. –

7

Προμήθεια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. Ο.Ε

ανθοκομικών ειδών για

ΑΦΜ: 999693642

την είσοδο του κτιρίου

ΔΟΥ Λαμίας

της ΠΣΕ

Τ. Δ/νση: Κ. Μπακογιάννη

(Λεωφ.Καλυβίων)

12, Λαμία

Ασφάλιση σαράντα
8

οχτώ (48) οχημάτων,
φορτηγών,
μηχανημάτων έργου
Προμήθεια ταμπλέτας
με δυνατότητα

9

σύνδεσης με δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας για
τις ανάγκες της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας

46419/1234

483/21-03-2017,
(ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1699

NPinsurance

1573/23-03-2017
ΑΔΑ: Ω1Α67ΛΗ-1ΧΟ,

800,00

Αρ. Δέσμευσης:

ΑΦΜ: 094035800
ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αρ. Δέσμευσης:

102108/2773

Τ. Δ/νση: Ευριπίδου & Πύλης

874/22-05-2017,
(ΑΔΑ: Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ)

Ε.Φ.: 073

2211/06/06-2017

ΚΑΕ:0899

ΑΔΑ: Ω2ΖΖ7ΛΗ-Θ3Ξ,

10.597,00

ΑΔΑΜ:

Πειραιάς

17REQ006285574

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε
ΑΦΜ: 999354853
ΔΟΥ Λαμίας

59069/1581

575/03-04-2017,
(ΑΔΑ: ΩΦΘΝ7ΛΗ-9ΡΦ)

Ε.Φ.: 073

Αρ. Δέσμευσης:

ΚΑΕ:5152

1693/10-04-2017

243,04

ΑΔΑ: 6Π277ΛΗ-ΤΥΠ

Τ. Δ/νση: Κύπρου 60 Λαμία
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10

11

Συνδιοργάνωση με τον
Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο
Διβριωτών εκδήλωσης
«Βραδιάς
Παραδοσιακών
Χορών.

Συνδιοργάνωση με την
εθελοντική οργάνωση
Wheeling2help και την
συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην
εκδήλωση με τίτλο:
«Raches Summer
Festival».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ΑΦΜ: 040679463
ΔΟΥ Λαμίας
Τ. Δ/νση: Αηνών 206 Λαμία
(Ηχητική Κάλυψη)
ΝΤΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΦΜ: 040679463
ΔΟΥ Λαμίας
Τ. Δ/νση: Αηνών 206 Λαμία
(Ενοικίαση Εξέδρας)

350,00

110381/3061

1034/06-06-2017,
(ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης:
2217/8-06-2017
ΑΔΑ: Ω8ΡΒ7ΛΗ-Ν1Ε
ΑΔΑΜ:
17REQ006307884

ΑΡΓΥΡΙΟΥ- ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΦΜ: 800815645
ΔΟΥ Λαμίας
Τ. Δ/νση: Αγ. Ιωάννης Λαμία
(Διαμονή - Διατροφή)
ΝΤΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΦΜ: 040679463
ΔΟΥ Λαμίας
Τ. Δ/νση: Αηνών 206 Λαμία
(Ενοικίαση Εξέδρας)

800,00

2.570,00

110404/3064

1033/06-06-2017,
(ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ)

Point Creative
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ 078120440
Δ.Ο.Υ. Λαμίας
Λ. Καλυβίων 22 Λαμία

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης:
2215/08-06-2017
ΑΔΑ: 7ΙΞΡ7ΛΗ-ΝΗΛ
ΑΔΑΜ:
17REQ006307805

1500,00

670,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτής με α/α 11.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1078
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ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό
για την συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό και Επιμορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Μαρτίνου “Η
ΜΕΛΙΣΣΑ” και την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών και στην 1η Συνάντηση παιδικών και εφηβικών χορευτικών τμημάτων».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 120266/3397/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) με Φ.Π.Α., για την συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό και
Επιμορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Μαρτίνου “Η ΜΕΛΙΣΣΑ” και την συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο «19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και στην 1η Συνάντηση παιδικών και
εφηβικών χορευτικών τμημάτων», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 1 & 2
Ιουλίου 2017.
Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά σε έξοδα μικροφωνικής - ηχητικής κάλυψης της
εκδήλωσης, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.: 0844.01.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ006283103 2017-06-06.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1079
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4927/6-6-2017 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 4η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία οτι “συνεχίζεται η γνωστή τακτική
της κοπτοραπτικής στον Προϋπολογισμό, για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της Περιφέρειας και να
μπαλωθούν τρύπες. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του, και φυσικά δεν βελτιώνει στο ελάχιστο τις
δυνατότητες της Περιφέρειας να κάνει έργα και να προσφέρει υπηρεσίες στους εργαζόμενους της
περιοχής. Στηρίζει ουσιαστικά, τις κυβερνητικές επιλογές για λιτότητα στις κοινωνικές δαπάνες,
καλλιεργώντας αυταπάτες για το μέλλον και ειδικότερα για τον ρόλο της Ε.Ε.”.
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσε οτι ψηφίζει λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1080
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 778/8-5-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί συγκρότησης συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και
επιτροπών για το έτος 2017, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 119987/2566/ 6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 778/8-5-2017 απόφασή της, περί συγκρότησης συλλογικών
γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών για το έτος 2017, Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:
Α. Στην Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών βάσει του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), αντικαθίσταται:
- Το τακτικό μέλος Γεώργιος Παπαναγιώτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος
της Δ/νσης Τ.Ε. της ΠΕΒ, με τον Γεώργιο Καλπούζο, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό
Α΄ Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕΒ.
Η σειρά των αναπληρωματικών μελών αλλάζει και ορίζεται, ως εξής:
1. Αθανασία Θεοδώρου
2. Χριστίνα Καπίτσα
3. Δήμος Πάνος
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 778/8-5-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1081
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 201/117702/1-6-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 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 μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, κ. Κωνσταντίνου
Αποστολόπουλου, στις 26-5-2017, στη Χαλκίδα, για θέματα της Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1082
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Βασίλειος Φακίτσας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζωή Σύψα

Δημήτριος Αργυρίου
Χάρης Σανιδάς
Ευστάθιος Κάππος
Κων/νος Βαρδακώστας
Θωμάς Γρεβενίτης
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου
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