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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 21ης Μαρτίου 2017
Αριθμός Πρακτικού 10
Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος),
σήμερα την 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη 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.) 53510/548/153-2017 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 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 9/1-3-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 52/2016 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 1ο Τριμελές).
ΘΕΜΑ 4o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 87/2016 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 2ο Τριμελές).
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 41936/305/02.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί άσκησης αίτησης αναστολής με αίτημα για
προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθ. πρωτ. 2853/16.12.2016 αποφάσεως του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διορισμού δικηγόρων
για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
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ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 47446/343/08.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την
από 02/03/2017 και με αριθμό κατάθεσης 17/03.03.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 33/03.03.2017
ανταίτηση – αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως και καθορισμού
ιδιαίτερης αποζημίωσης εναπομεινάντων τμημάτων, που άσκησαν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος του
Χρήστου και λοιποί (συν. 28 αιτούντες)].
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 47447/344/08.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την
από 01/03/2017 και με αριθμό κατάθεσης 19/03.03.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 35/03.03.2017
αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως - εναπομεινάντων τμημάτων, που
άσκησαν η Αικατερίνη Αρβανίτη και λοιποί (συν. 10 αιτούντες)].
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 47448/345/08.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την
από 21/02/2017 και με αριθμό κατάθεσης 15/23.02.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 30/23.02.2017
αίτηση – κύρια παρέμβαση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως από
απαλλοτρίωση, που άσκησαν ο Ανάργυρος – Παναγιώτης Καραγεώργος του Μιλτιάδη και λοιποί
(συν. 3 αιτούντες)].
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 47697/348/09.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την
από 19/01/2017 και με αριθμό κατάθεσης 14/23.02.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 29/23.02.2017
αίτηση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση, που
άσκησαν ο Κωνσταντίνος Κρόκος του Δημητρίου και λοιποί (συν. 15 αιτούντες)].
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 44664/333/6-3-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.
ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Δαμιανού Μουτσελή του Αλεξάνδρου
και λοιπών (σύνολο 99), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Βασιλείου Μιχάλη του Χρήστου και
λοιπών (συν. 4), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Δημητρίου Ζάγκα και του Λάμπρου
Ψαρόμυαλου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 14o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ Α΄ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ &
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 15o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Καραγιαννόπουλου του
Αθανασίου και του Erjoh Metush του Fair, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 16o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αχιλλέα Τσότρα του Αθανασίου,
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 17o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγή του Παναγιώτη Φουντά και λοιπών
(συν. 3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
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ΘΕΜΑ 18o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Γεωργίας και Κων/νου
Μποζονέλου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 19o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Χαράλαμπου Βρούβα του
Γεωργίου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 20o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ευάγγελου Γκιζάνη και λοιπών
(συν. 7), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 21o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Μανωλίδη του
Αλέξανδρου και λοιπών (συν. 3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 22o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 365/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας [δικαιούχοι οι Αναστασία Ιωαννίδου και λοιποί (σύνολο 6)].
ΘΕΜΑ 23o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 366/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας [δικαιούχοι οι Αθανασία Μαμαλούδη του Βασιλείου και λοιποί (σύνολο 11)].
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45027/72/8-3-2017 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 από 7-3-2017).
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 813/39841/28-2-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Βοιωτίας (λάδια στο οδόστρωμα της οδού Στεφανή – Καμάρι όρια Νομού).
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 985/49831/11-3-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Βοιωτίας (πλημμυρικά φαινόμενα στο δρόμο Λιβαδειάς - Αλιάρτου και χιόνια σε Παρνασσό Ελικώνα).
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο του Ν.
Βοιωτίας, στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, από 28-12-2016 έως 1-1-2017.
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο του Ν.
Βοιωτίας, στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, από 6-1-2017 έως 23-1-2017.
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49027/119/10-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από την 10-3-2017).
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49293/123/13-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από την 10-3-2017).
ΘΕΜΑ 31o: Εγκρίσεις δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό
και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την
χρονική περίοδο 2015-2017».
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση από 6/01/2017).

3

ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

ΘΕΜΑ 33o: Εγκρίσεις δαπανών για την εκτέλεση εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων στην Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό
δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για την χρονική περίοδο 2015-2017».
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση φωτεινής
σηματοδότησης κόμβων στο Ε.Ο.Δ., αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. (2014-2017)
Β΄ Φάση», προϋπολογισμού 88.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα: Όρια νομών Βοιωτίας,
Φθιώτιδας – Λαμία», του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.
Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση Λιμένα Γλύφας», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση ανάθεσης 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 39o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1137/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκ νέου έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα και
Μελέτη στο Α/Κ Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν. Εύβοιας», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής
36.500,00€ με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση πρακτικού και ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη καθορισμού οριογραμμών
αιγιαλού και παραλίας παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 8.000,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία των άρθ. 10 §2.στ. του Ν. 3316/ 05
& άρθ. 5 §4 του Ν. 3481/06 (“Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής
προκήρυξης”).
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 2016», προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Αποκατάσταση πτερυγότοιχων γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού», προϋπολογισμού
100.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων
άρδευσης Κωπαΐδας αρδευτικής περιόδου έτους 2017», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
100.000,00 € με Φ.Π.Α.
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ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διατήρηση και
ανάδειξη γέφυρας στον χείμαρρο Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 205.000,00 € με
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 5ου υποέργου: «Βελτίωση
οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύμη», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
300.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός Δομνίστα Ρόσκα - Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού - Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 9.000.000,00 € με
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
Φιδάκια - Βλαχέρνα – Αμπέλια», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση
ζημιών Ασφαλτικού Οδοστρώματος και Τεχνικών Έργων επί της υπ’ αριθμ. 48 Ε.Ο. Άμφισσα Λιδωρίκι - όρια νομού και Άμφισσα - Δελφοί όρια νομού Γ’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιμάνι
Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Παλαιού
Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού
Πολιτισμού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου Δάφνη – όρια Ν. Φωκίδας», Π.Ε Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής
196.883,76 €.
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
επαρχιακού οδικού δικτύου δυτικής Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 500.000,00€ με
Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας»,
αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 6.000.000,00€ με Φ.Π.Α..
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42923/1067/3-3-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας περί τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1275/9-3-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
περί τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας
και Β’/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 58o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 41/9-1-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας μέχρι 30-06-2017 (νέα δρομολόγια).
ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-17.
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ΘΕΜΑ 60o: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για την
ανάθεση νέων (8) οκτώ δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση του υποχρεωτικού
μαθήματος κολύμβησης, σχολικού έτους 2016-2017 της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 15ης Δεκεμβρίου 2016 για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους
2016-2017.
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 25ης Ιανουαρίου 2017
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού
έτους 2016-2017 και τροποποίηση δρομολογίου.
ΘΕΜΑ 63ο: Κήρυξη αναδόχου δρομολογίου της διαπραγμάτευσης της 11ης Οκτωβρίου 2016 ως
έκπτωτου, λόγω μη προσέλευσης του για τη υπογραφή της οικείας σύμβασης, Π.Ε. Εύβοιας,
σχολικού έτους 2016-2017.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 64o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 173.600,00€ με
Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
ΘΕΜΑ 65o: Τμηματική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σχετικά με την
«Αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας, τη διασύνδεσή τους με το κέντρο λήψης σημάτων και
των υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α..
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 66o: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου, μειοδοτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών (TONER) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά
μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα,
συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00€ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 67o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των οχημάτων της Π.Ε.
Εύβοιας με προϋπολογισμό 37.576,32€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (46.594,64€ με Φ.Π.Α.
24%), από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2017.
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας – τελική κατακύρωση αποτελέσματος του
πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 69o: Έγκριση α) διενέργειας δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση
δύο ακινήτων στην Ιστιαία και στο Μαντούδι Ν. Εύβοιας, για την μεταστέγαση των υπηρεσιών των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.
Εύβοιας και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 70o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και της διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση ενός
ακινήτου/αποθήκης για την φύλαξη υλικών, εξοπλισμού και επίπλων των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα.
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ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 71o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 73ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την εκτέλεση ερευνητικού έργου: «Μελέτη του
παραδοσιακού τυριού “Τσαλαφούτι” Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 74o: Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για το έργο: «Επισκευή Σχολικών
Μονάδων Δήμου Καρπενησίου» του Τεχνικού Προγράμματος 2017 της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις
της Π.Ε. Ευρυτανίας της 25ης εντολής πληρωμής (μερική εξόφληση) του έργου: «Οδός Δομνίστα –
Ρόσκα – Πάντα Βρέχει – Όρια Νομού – Ν.Α. Ευρυτανίας».
ΘΕΜΑ 76o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 77ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 78ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, Π.Ε.
Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 79ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 80ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 81o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 82o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Eπισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους” (ΤΕΒΑ/FEAD της
Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ 83o: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 123/22-1-2017 και 220/6-2-2017 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικών
Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας
ΘΕΜΑ 84o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 85o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 86o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών της Π.Ε. Φθιώτιδας
από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
ΘΕΜΑ 87ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2017», στο εκθεσιακό κέντρο “MEC”
Παιανίας.
ΘΕΜΑ 88ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “FRESKON 2017”, στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘHELEXPO.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 89o: Έγκριση της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 90o: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης - Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2017», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 66.560,10€ με Φ.Π.Α..
ΘΕΜΑ 91o: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης - Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων της Πρώην Επαρχίας Θηβών (Δ Τμήμα), στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για το έτος 2017», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 95.930,37 € με Φ.Π.Α..
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 92o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής και υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας για τη
συμμετοχή τους στο «GRIECHENLAND FESTIVAL 2017», στο Ντίσελντορφ Γερμανίας.
ΘΕΜΑ 93o: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας.
Παρόντα μέλη (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Χάρης Σανιδάς,
Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Κων/νος 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 άσκησαν οι Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
με βαθμό Β΄, και η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Γ΄, που ορίσθηκαν
γραμματείς της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 9460/222/27-1-2012 απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. Κωνσταντίνος Ρουσόπουλος, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε.,
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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 Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε..
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε να συζητηθούν στην
Οικονομική Επιτροπή τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα του Περιφερειακού Ταμείου και της
Διαχειριστικής Αρχής, αλλά και να επισημανθούν η ανάγκη ενιαίας διαχείρισης των οικονομικών της
Περιφέρειας και η δυνατότητα δημοσίου ελέγχου σε αυτά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ζήτησε να προταχθεί το πρώτο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, ήτοι η εκλογή του Αντιπροέδρου της επιτροπής, και μετά να συζητηθούν τα
παρακάτω θέματα, ως έκτακτα.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βαθύκοιλου Στυλίδας και τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη βραδιά Παραδοσιακού Χορού και Τραγουδιού.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη συμμετοχή
της Π.Σ.Ε. στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Αναδοχή και Αποϊδρυματοποίηση».
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας &
Περιβάλλοντος.
Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης τους.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 395
ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, θέτοντας υπόψη της Επιτροπής:
1) το άρθρο 175 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπου ορίζεται ότι:
«Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, μετά την
εκλογή της, ένα από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο πρόεδρος της
επιτροπής. Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναπληρώνει τoν πρόεδρο, όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται»,
2) την υπ’ αριθμ. 44/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
«περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε» και
3) την υπ’ αριθμ. 1556/39514/14-3-2017 (ΑΔΑ:6ΦΛ8ΟΡ10-ΗΚΟ) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «περί επικύρωσης της εκλογής των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.»,
τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε για τη συγκεκριμένη θέση
του Αντιπροέδρου τον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Βασίλειο Φακίτσα.
Δεν κατατέθηκαν άλλες υποψηφιότητες για την εκλογή του Αντιπροέδρου.
Κατόπιν, τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, μετά το πέρας της οποίας ανακοινώθηκε
από τον Πρόεδρο το αποτέλεσμα, το οποίο είναι το εξής:
Παρόντες σύμβουλοι: εννιά (9)
Ψήφισαν: εννιά (9)
Λευκά: ένα (1)
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Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο κ. Βασίλειος
Φακίτσας, ο οποίος συγκέντρωσε πάνω από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
σύμφωνα με το άρθρο 175 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), τον κ. Βασίλειο
Φακίτσα, τακτικό μέλος της Επιτροπής, για τη χρονική περίοδο 5/3/2017 έως 31/8/2019, ο οποίος
αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 396
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βαθύκοιλου Στυλίδας και τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη βραδιά Παραδοσιακού Χορού και Τραγουδιού.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 55190/1460/20-3-2017
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 πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού δύο
χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ (2.046,00 €) με ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό
Σύλλογο Βαθύκοιλου Στυλίδας και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην βραδιά
Παραδοσιακού Χορού και Τραγουδιού, που θα διεξαχθεί στην Λαμία το Σάββατο 1 Απριλίου 2017.
Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά σε έξοδα: α) ηχητικής κάλυψης, β) εκτυπώσεων
προσκλήσεων, αφισών, προγραμμάτων, γ) προμήθειας αναψυκτικών και γλυκών (catering) και θα
βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073 Κ.Α.Ε. 0844.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ005937388 2017-03-17.
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Θωμάς Γρεβενίτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 397
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη συμμετοχή
της Π.Σ.Ε. στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Αναδοχή και Αποϊδρυματοποίηση».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 55693/1477/20-3-2017
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 τη σχετική δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού
πεντακοσίων τριών ευρώ (503,00 €) με ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην ενημερωτική εκδήλωση
με θέμα: «Αναδοχή και Αποϊδρυματοποίηση», η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο 1 Απριλίου στην
Λαμία.
Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά σε έξοδα προμήθειας αφισών, βεβαιώσεων συμμετοχής και
προσκλήσεων και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073 Κ.Α.Ε. 0844.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 398
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας &
Περιβάλλοντος.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 56625/1184/20-32017 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 μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννη
Ταγκαλέγκα στην Κωνσταντινούπολη, στις 27 και 28 Μαρτίου 2017, για εθιμοτυπική επίσκεψη στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Η δαπάνη ποσού 350,00 € θα καλυφθεί από τον Π/Υ της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
ΚΑΕ 0717.
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 399
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 9/1-3-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 9/1-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 400
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 52/2016 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 1ο Τριμελές).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 48245/95/9-3-2017
έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 52/2016 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 1ο Τριμελές).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 401
ΘΕΜΑ 4o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 87/2016 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 48237/94/9-3-2017
έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 87/2016 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 2ο Τριμελές).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 402
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 41936/305/02.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί άσκησης αίτησης αναστολής με αίτημα για
προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθ. πρωτ. 2853/16.12.2016 αποφάσεως του
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Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διορισμού δικηγόρων
για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 50262/383/13-3-2017
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.) 41936/305/02.03.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία, αποφασίστηκε:
(i) Να ασκηθεί, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αίτηση αναστολής
των άρθρων 200 και επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, με αίτημα προσωρινής διαταγής
αναστολής εκτέλεσης της πρωτ. οικ. 2853/16.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
(ii) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», από κοινού
με την διορισθείσα δυνάμει της υπ’ αριθ. 134/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
δικηγόρο Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου, ο Ευθύμιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου [Α.Μ./Δ.Σ.
Λαμίας: 131], κάτοικος Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, με την ιδιότητά του ως Αναπληρωτή
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εξαίρεση και λόγω της βαρύνουσας σημασίας της εν λόγω
υπόθεσης για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», καθώς και της ιδιάζουσας
φύσης αυτής, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και εμπειρία, με την εντολή να
ασκήσει [συντάξει, καταθέσει] από κοινού με την ως άνω διορισθείσα δικηγόρο, το ένδικο μέσο της
προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2853/16.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών.
(iii) Να διοριστούν πληρεξούσιοι δικηγόροι της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»: (α) ο
Ευθύμιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 131], κάτοικος
Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,
κατ’ εξαίρεση, και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της υπόθεσης για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και (β) η Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501],
κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αγίας Τριάδος, αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας, με την εντολή μαζί ή
ο καθένας χωριστά, να ασκήσουν κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2853/16.12.2016 απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το ένδικο βοήθημα της αίτησης αναστολής, με αίτημα
έκδοσης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης, ήτοι να συντάξουν, καταθέσουν και
επιδώσουν το εν λόγω ένδικο βοήθημα, καθώς και να παρασταθούν, κατά τη δικάσιμο που θα
οριστεί για την εκδίκαση της αίτησης αναστολής και έκδοσης προσωρινής διαταγής, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την «Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας», με την εντολή να υποστηρίξουν τα ένδικα αυτά βοηθήματα, καταθέτοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς, και γενικά ενεργώντας ό, τι κατά την κρίση
τους απαιτηθεί, για την υποστήριξη των συμφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην
επίδικη υπόθεση.
(iv) Να καθοριστεί η αμοιβή της δικηγόρου Παναγιούλας Ανάγνου, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: (α) όσον
αφορά την αίτηση αναστολής, στο ποσό των 405 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 97,20), ήτοι συνολικό
ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 502,20 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής: (αα) Άσκηση αίτησης
αναστολής: 117 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013, (ββ) Παράσταση
και υπόμνημα: 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013 και (β) όσον αφορά το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
στο ποσό των 214 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=51,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και ΦΠΑ] 265,36
ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής: Παράσταση και υπόμνημα: 134 ευρώ [79 € παράσταση συν 55 €
υπόμνημα], με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013, και επιπλέον αμοιβή
χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ.
Για τον δικηγόρο Ευθύμιο Καραΐσκο του Κωνσταντίνου δεν ορίζεται και δεν θα εισπραχθεί
δικηγορική αμοιβή.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, κρίνει όμως απαραίτητη
την παροχή εξηγήσεων από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε Βοιωτίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 403
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 47446/343/08.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την
από 02/03/2017 και με αριθμό κατάθεσης 17/03.03.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 33/03.03.2017
ανταίτηση – αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως και καθορισμού
ιδιαίτερης αποζημίωσης εναπομεινάντων τμημάτων, που άσκησαν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος του
Χρήστου και λοιποί (συν. 28 αιτούντες)].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 49881/377/13-3-2017
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.) 47446/343/08.03.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία, αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η δικηγόρος
Άννα – Μαρία Μπακάκου του Τριαντάφυλλου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 238], κάτοικος Λαμίας, οδός
Λεωνίδου, αριθ. 6, η οποία να εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές
Εφετείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 14/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 02/03/2017 και με αριθμό κατάθεσης 17/03.03.2017 και αριθμό βιβλίου
εφέσεων 33/03.03.2017 ανταίτηση – αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως
και καθορισμού ιδιαίτερης αποζημίωσης εναπομεινάντων τμημάτων, που άσκησαν ο Γεώργιος
Παπαδόπουλος του Χρήστου και λοιποί (συν. 28 αιτούντες), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
Λαμίας, συντάσσοντας προτάσεις, εξετάζοντας μάρτυρες, και γενικά ενεργώντας ό, τι κατά την κρίση
της απαιτηθεί 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 448 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής:
- Παράσταση και τη σύνταξη/κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
[διαδικασία απαλλοτριώσεων] 288 ευρώ [149€ παράσταση και 139 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (με ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ 2 = 160
ευρώ], για τη μελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 404
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 47447/344/08.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την
από 01/03/2017 και με αριθμό κατάθεσης 19/03.03.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 35/03.03.2017
αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως - εναπομεινάντων τμημάτων, που
άσκησαν η Αικατερίνη Αρβανίτη και λοιποί (συν. 10 αιτούντες)].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 49891/378/13-3-2017
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.) 47447/344/08.03.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία, αποφασίστηκε:
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(i) Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η δικηγόρος
Άννα – Μαρία Μπακάκου του Τριαντάφυλλου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 238], κάτοικος Λαμίας, οδός
Λεωνίδου, αριθ. 6, η οποία να εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές
Εφετείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 14/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την με αριθμό κατάθεσης 19/03.03.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 35/03.03.2017
αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως - εναπομεινάντων τμημάτων, που
άσκησαν η Αικατερίνη Αρβανίτη και λοιποί (συν. 10 αιτούντες), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
Λαμίας, συντάσσοντας προτάσεις, εξετάζοντας μάρτυρες, και γενικά ενεργώντας ό, τι κατά την κρίση
της απαιτηθεί 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 448 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής:
- Παράσταση και τη σύνταξη/κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
[διαδικασία απαλλοτριώσεων] 288 ευρώ [149€ παράσταση και 139 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (με ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ 2 = 160
ευρώ], για τη μελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 405
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 47448/345/08.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την
από 21/02/2017 και με αριθμό κατάθεσης 15/23.02.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 30/23.02.2017
αίτηση – κύρια παρέμβαση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως από
απαλλοτρίωση, που άσκησαν ο Ανάργυρος – Παναγιώτης Καραγεώργος του Μιλτιάδη και λοιποί
(συν. 3 αιτούντες)].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 49911/379/13-3-2017
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.) 47448/345/08.03.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία, αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η δικηγόρος
Ειρήνη Κούτρα [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 294], κάτοικος Λαμίας, οδός Παλαιολόγου, αριθ. 14, η οποία να
εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, στη δικάσιμο
της 14/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
21/02/2017 και με αριθμό κατάθεσης 15/23.02.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 30/23.02.2017
αίτηση – κύρια παρέμβαση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως από
απαλλοτρίωση, που άσκησαν ο Ανάργυρος – Παναγιώτης Καραγεώργος του Μιλτιάδη και λοιποί
(συν. 3 αιτούντες), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, συντάσσοντας προτάσεις,
εξετάζοντας μάρτυρες, και γενικά ενεργώντας ό, τι κατά την κρίση της απαιτηθεί 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 448 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής:
- Παράσταση και τη σύνταξη/κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
[διαδικασία απαλλοτριώσεων] 288 ευρώ [149€ παράσταση και 139 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (με ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ 2 = 160
ευρώ], για τη μελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 406
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 47697/348/09.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την
από 19/01/2017 και με αριθμό κατάθεσης 14/23.02.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 29/23.02.2017
αίτηση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση, που
άσκησαν ο Κωνσταντίνος Κρόκος του Δημητρίου και λοιποί (συν. 15 αιτούντες)].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 49943/381/13-3-2017
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.) 47697/348/09.03.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία, αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η δικηγόρος
Ειρήνη Κούτρα [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 294], κάτοικος Λαμίας, οδός Παλαιολόγου, αριθ. 14, η οποία να
εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, στη δικάσιμο
της 14/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
19/01/2017 και με αριθμό κατάθεσης 14/23.02.2017 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 29/23.02.2017
αίτηση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση, που
άσκησαν ο Κωνσταντίνος Κρόκος του Δημητρίου και λοιποί (συν. 15 αιτούντες), ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, συντάσσοντας προτάσεις, εξετάζοντας μάρτυρες, και γενικά
ενεργώντας ό, τι κατά την κρίση της απαιτηθεί 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 448 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής:
- Παράσταση και τη σύνταξη/κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
[διαδικασία απαλλοτριώσεων] 288 ευρώ [149€ παράσταση και 139 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (με ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ 2 = 160
ευρώ], για τη μελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 407
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 44664/333/6-3-2017 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. 50018/382/13-3-2017
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.) 44664/333/06.03.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία, αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί δικαστική επιμελήτρια η Βασιλική Κούντζου του Νικολάου, Δικαστική
Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Φειδίου, αρ. 6, με την εντολή να
επιδώσει την από 06/03/2017 και με αριθμό κατάθεσης 314/06.03.2017 αίτηση αναστολής με αίτημα
προσωρινής διαταγής, καθώς και την από 06/03/2017 και με αριθμό κατάθεσης 2028/06.03.2017
προσφυγή, που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της υπ’ αριθ. 2853/16.12.2016 απόφασης του Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία επεβλήθη πρόστιμο ύψους
105.250,00 ευρώ στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, στον
Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας, αρ. 10, και
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στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος
Μεσογείων, αρ. 119, έτσι ώστε έκαστος αυτών να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας για την κάθε μία εκ των ως
άνω τεσσάρων επιδόσεων, στο ποσό των 35,00 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό
[αμοιβή και Φ.Π.Α] 43,40 ευρώ, και συνολικά, στο ποσό των [43,40 € Χ 4 = 173,60 ευρώ], και για τις
τέσσερις ως άνω επιδόσεις.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις για το πώς
επιλέγονται οι δικαστικοί επιμελητές, προτείνοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά
σειρά κυκλική αξιοποίηση των ενδιαφερομένων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 408
ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής των Δαμιανού Μουτσελή του Αλεξάνδρου
και λοιπών (σύνολο 99), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 40397/300/8-3-2017
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 Ανάργυρο Ταλαμάγκα (Α.Μ. 41), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 18/12/2007 και με αριθμό κατάθεσης 128/21.12.2007 αγωγή
που άσκησε ο Δαμιανός Μουτσελής του Αλεξάνδρου και λοιποί [συν. 99], 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 428 € συν ΦΠΑ 24% (=
102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 530,72 €, πλέον του ποσού των 53,60 € που
αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., υπολογιζόμενη επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή, Φ.Π.Α. και εισφορά υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.] 584,32 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 268 € [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80 € Χ
2= 160 €], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 428 €.
- Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου προείσπραξης 53,60 €
[26,80 € εισφορά για την παράσταση συν 26,80 € εισφορά για το υπόμνημα].
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 409
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Βασιλείου Μιχάλη του Χρήστου και
λοιπών (συν. 4), ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 43550/316/13-3-2017
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
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1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός
Αγ. Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 14/07/2016 και με αριθμό κατάθεσης 87/31.08.2016 αγωγή που
άσκησε ο Βασίλειος Μιχάλης του Χρήστου και λοιποί [συν. 4], συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 € συν ΦΠΑ 24% (=
102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 530,72 €, πλέον του ποσού των 53,60 € που
αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., υπολογιζόμενη επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή, Φ.Π.Α. και εισφορά υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.] 584,32 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 268 € [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80 € Χ 2
= 160 €], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 428 €.
- Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου προείσπραξης 53,60
ευρώ [26,80 ευρώ εισφορά για την παράσταση συν 26,80 ευρώ εισφορά για το υπόμνημα].
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι «η εν λόγω υπόθεση σχετίζεται
με δικαιώματα των εργαζομένων και τις συνέπειες της διάλυσης του Οργανισμού Κωπαΐδας».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 410
ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Δημητρίου Ζάγκα και του Λάμπρου
Ψαρόμυαλου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 43556/317/9-3-2017
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», την δικηγόρο
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός
Αγ. Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 14/07/2016 και με αριθμό κατάθεσης 86/31.08.2016 αγωγή που
άσκησε ο Δημήτριος Ζάγκας και ο Λάμπρος Ψαρόμυαλος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 € συν ΦΠΑ 24% (=
102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 530,72 €, πλέον του ποσού των 53,60 € που
αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., υπολογιζόμενη επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή, Φ.Π.Α. και εισφορά υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.] 584,32 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 268 € [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80 € Χ 2
= 160 €], για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 428 €.
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- Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου προείσπραξης 53,60 €
[26,80 € εισφορά για την παράσταση συν 26,80 € εισφορά για το υπόμνημα].
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία ότι «πρόκειται για δυο
εργαζόμενους του Οργανισμού Κωπαΐδας, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και δεν
αντιμετωπίσθηκαν σωστά κατά την διάλυση του Οργανισμού. Διατυπώνουν συγκεκριμένα αιτήματα
για τα οποία δεν πρέπει η Περιφέρεια να προσφύγει δικαστικά».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 411
ΘΕΜΑ 14o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ Α΄ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ &
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 43529/315/8-3-2017
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
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός
Αγ. Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 07/09/2009 και με αριθμό κατάθεσης 73/23.09.2009 προσφυγή που
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ Α΄
ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν ΦΠΑ 24% (=
107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, πλέον του ποσού των 57,60 € που
αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., υπολογιζόμενη επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή, Φ.Π.Α. και εισφορά υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.] 613,12 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2
= 160 €], για τη μελέτη φακέλου ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, δεδομένης και της φύσης της
υπόθεσης, καθώς και του ύψους του επίδικου προστίμου.
- Σύνολο αμοιβής 448 €.
- Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου προείσπραξης 57,60 €
[40,60 € εισφορά για την παράσταση συν 17 € εισφορά για το υπόμνημα].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 412
ΘΕΜΑ 15o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννη Καραγιαννόπουλου του
Αθανασίου και του Erjoh Metush του Fair, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 48566/365/9-3-2017
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 Ελένη
Παπαγεωργίου του Μιλτιάδη [Α.Μ./Δ.Σ. Λιβαδειάς: 205], κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Γεωργαντά &
Πρωτέως, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
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δικάσιμο της 23/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
09/09/2009 και με αριθμό κατάθεσης 71/10.09.2009 προσφυγή που άσκησε ο Ιωάννης
Καραγιαννόπουλου του Αθανασίου και του Erjoh Metush του Fair, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 € συν ΦΠΑ 24% (=
69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 €, πλέον του ποσού των 57,60 € που
αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., υπολογιζόμενη επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή, Φ.Π.Α. και εισφορά υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.] 414,72 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου προείσπραξης 57,60 €
[40,60 € εισφορά για την παράσταση συν 17 € εισφορά για το υπόμνημα].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 413
ΘΕΜΑ 16o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αχιλλέα Τσότρα του Αθανασίου,
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 48569/366/9-3-2017
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
Νικόλαο Κουλουργιώτη του Ιωάννη [Α.Μ./Δ.Σ. Λιβαδειάς: 214], κάτοικο Λιβαδειάς, Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης, αρ. 2, να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 23/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
14/09/2009 και με αριθμό κατάθεσης 72/14.09.2009 προσφυγή που άσκησε ο Αχιλλέας Τσότρας
του Αθανασίου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 368 € συν ΦΠΑ 24% (=
88,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 456,32 €, πλέον του ποσού των 57,60 € που
αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., υπολογιζόμενη επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή, Φ.Π.Α. και εισφορά υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.] 513,92 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €, για τη μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου προείσπραξης 57,60 €
[40,60 € εισφορά για την παράσταση συν 17 € εισφορά για το υπόμνημα].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 414
ΘΕΜΑ 17o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγή του Παναγιώτη Φουντά και λοιπών
(συν. 3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 48570/367/9-3-2017
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
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Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου,
δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε
η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσης της
υποθέσεως.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 415
ΘΕΜΑ 18o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Γεωργίας και Κων/νου
Μποζονέλου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 48571/368/9-3-2017
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
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου,
δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε
η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσης της
υποθέσεως.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 416
ΘΕΜΑ 19o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Χαράλαμπου Βρούβα του
Γεωργίου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 48572/369/9-3-2017
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», την δικηγόρο Μαρία
Καλομοίρη, κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Φίλωνος, αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 03/11/2010 και με αριθμό κατάθεσης 75/03.11.2010
προσφυγή που άσκησε ο Χαράλαμπος Βρούβας του Γεωργίου, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 € συν ΦΠΑ 24% (=
69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 €, πλέον του ποσού των 57,60 € που
αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., υπολογιζόμενη επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή, Φ.Π.Α. και εισφορά υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.] 414,72 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου προείσπραξης 57,60 €
[40,60 € εισφορά για την παράσταση συν 17 € εισφορά για το υπόμνημα].
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση και ζήτησε “να μην προσφύγουν
δικαστικά, αλλά να επανεξεταστούν η θέση της Περιφέρειας και τα στοιχεία που στηρίζουν την
άποψη του”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 417
ΘΕΜΑ 20o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ευάγγελου Γκιζάνη και λοιπών
(συν. 7), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 48573/370/9-3-2017
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 Ελένη
Πειρουνάκη του Ελευθερίου [Α.Μ./ Δ.Σ. Λιβαδειάς: 187], κάτοικο Λιβαδειάς, οδός Σοφοκλέους, αρ.
48, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
23/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 13/12/2010
και με αριθμό κατάθεσης 87/15.12.2010 προσφυγή που άσκησαν ο Ευάγγελος Γκιζάνης και λοιποί
[συν. 7], 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 368 € συν ΦΠΑ 24% (=
88,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 456,32 €, πλέον του ποσού των 57,60 € που
αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., υπολογιζόμενη επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή, Φ.Π.Α. και εισφορά υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α. 513,92 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €, για τη μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου προείσπραξης 57,60 €
[40,60 € εισφορά για την παράσταση συν 17 € εισφορά για το υπόμνημα].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 418
ΘΕΜΑ 21o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Μανωλίδη του
Αλέξανδρου και λοιπών (συν. 3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 51172/388/13-3-2017
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
Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./ Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός
Αγ. Τριάδος 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23/03/2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 10/12/2010 και με αριθμό κατάθεσης 90/20.12.2010 προσφυγή που
άσκησε ο Γεώργιος Μανωλίδης του Αλέξανδρου και λοιποί [συν. 3], συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 € συν ΦΠΑ 24% (=
69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 €, πλέον του ποσού των 57,60 € που
αντιστοιχεί στην εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α., υπολογιζόμενη επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή, Φ.Π.Α. και εισφορά υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.] 414,72 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί του ποσού αναφοράς του γραμματίου προείσπραξης 57,60 €
[40,60 € εισφορά για την παράσταση συν 17 € εισφορά για το υπόμνημα].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 419
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ΘΕΜΑ 22o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 365/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας [δικαιούχοι οι Αναστασία Ιωαννίδου και λοιποί (σύνολο 6)].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 47165/341/8-3-2017
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. Να μην ασκηθεί αναίρεση κατά της υπ’ αριθ. 365/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας.
2. Να γίνει δεκτό το αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε στην
από 01/03/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Νομικής Υπηρεσίας 41448/302/01.03.2017 αίτηση της
πληρεξουσίας δικηγόρου των εναγόντων και ήδη εφεσιβλήτων στην επίδικη υπόθεση, και να
καταβληθούν στους ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητους τα επιδικασθέντα δυνάμει της ως άνω
δικαστικής απόφασης ποσά του κεφαλαίου, απαλλαγμένα τόκων και δικαστικών εξόδων. Ειδικότερα
να καταβληθεί στην Αναστασία Ιωαννίδου του Παντελή, τον Κυριάκο Καρακώστα του Κωνσταντίνου,
τον Απόστολο Καρύδα του Νικολάου, τον Δημήτριο Τσατήρα του Αθανασίου και τον Ηλία Τσιούλο
του Γεωργίου το ποσό των 1.662,88 ευρώ σε έκαστο [ως κεφάλαιο], και στην Χριστίνα Μαυρίκα του
Κωνσταντίνου το ποσό των 1.108,48 ευρώ [ως κεφάλαιο].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 420
ΘΕΜΑ 23o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 366/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας [δικαιούχοι οι Αθανασία Μαμαλούδη του Βασιλείου και λοιποί (σύνολο 11)].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 47438/342/8-3-2017
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. Να μην ασκηθεί αναίρεση κατά της υπ’ αριθ. 366/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας.
2. Να γίνει δεκτό το αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε στην
από 01/03/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Νομικής Υπηρεσίας 41448/302/01.03.2017 αίτηση της
πληρεξουσίας δικηγόρου των εναγόντων και ήδη εφεσιβλήτων στην επίδικη υπόθεση, και να
καταβληθούν στους ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητους τα επιδικασθέντα δυνάμει της ως άνω
δικαστικής απόφασης ποσά του κεφαλαίου, απαλλαγμένα τόκων και δικαστικών εξόδων. Ειδικότερα
να καταβληθεί στην Αθανασία Μαμαλούδη του Βασιλείου, τον Άγγελο Μπούρα του Ιωάννη, τη
Στυλιανή Κυρίτση του Γεωργίου, τη Βασιλική Μακραντώνη του Ευαγγέλου, την Μαρούλα Ξηρού του
Ευαγγέλου, την Ελένη Αραπατσάκου του Γεωργίου, την Μαρία Ζαροδήμου του Σεραφείμ, τον
Νικόλαο Παπαθεοδώρου του Ευθυμίου και την Χριστίνα Αλεξίου του Κωνσταντίνου, το ποσό των
1.662,88 ευρώ σε έκαστο [ως κεφάλαιο], και στην Βαρβάρα Κουτρομάνου του Δημοσθένη και τον
Αθανάσιο Παπαϊωάννου του Δήμου, το ποσό των 100,00 ευρώ σε έκαστο [ως κεφάλαιο].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 421
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45027/72/8-3-2017 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 από 7-3-2017).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48139/75/9-3-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας 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 υπ’ αριθμ. 45027/72/8-3-2017 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 από 7-3-2017), και συγκεκριμένα:
1. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ΜΕ 92472 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(β) Του ΜΕ 93854 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για
τον καθαρισμό τεχνικών στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.
(γ) Του ΜΕ 122722 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου.
(δ) Του ME 86721 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
για τον καθαρισμό τεχνικών στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.
(ε) Του ΜΕ 114331 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού.
(στ) Του ΜΕ 118497 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(ζ) Του ΜΕ 34498 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
για τον καθαρισμό τεχνικών στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης.
(η) Του ΜΕ 93872 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΗ, για τον καθαρισμό τεχνικών στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.
(θ) Του ME 114347 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου.
(ι) Του ΜΕ 72703 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.
(κ) Του ΜΕ 32222 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑ, για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.
(λ) Του ME 122704 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε., για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού.
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό με
την υπ’ 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.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 422
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 813/39841/28-2-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Βοιωτίας (λάδια στο οδόστρωμα της οδού Στεφανή – Καμάρι όρια Νομού).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 828/40818/1-3-2017
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 υπ’ αριθμ. 813/39841/28-2-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Βοιωτίας (λάδια στο οδόστρωμα της οδού Στεφανή – Καμάρι όρια Νομού), και συγκεκριμένα:
1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
1

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2

Μηχανικός εκσκαφέας, έως 120 Ηp

ΜΕ 95676

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΒΙΖ 4665

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων,
που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης,
μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 423
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 985/49831/11-3-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Βοιωτίας (πλημμυρικά φαινόμενα στο δρόμο Λιβαδειάς - Αλιάρτου και χιόνια σε Παρνασσό Ελικώνα).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 995/50647/13-3-2017
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 υπ’ αριθμ. 985/49831/11-3-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Βοιωτίας (πλημμυρικά φαινόμενα στο δρόμο Λιβαδειάς - Αλιάρτου και χιόνια σε Παρνασσό Ελικώνα), και συγκεκριμένα:
1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
1

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μηχανικός εκσκαφέας

ΜΕ 93839

2

CERMA JANI

UNIMOG χορτοκοπτικό, λεπίδα,
αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

ΜΕ 79222

3

ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

UNIMOG χορτοκοπτικό, λεπίδα,
αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

ΜΕ 93831

4

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ

UNIMOG χορτοκοπτικό, λεπίδα,
αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

ΜΕ 74856

5

ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

UNIMOG χορτοκοπτικό, λεπίδα,
αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

ΜΕ 093838
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2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων,
που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης,
μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 424
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο του Ν.
Βοιωτίας, στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, από 28-12-2016 έως 1-1-2017.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 770/37891/23-2-2017
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 και διάθεση πίστωσης ποσού 87.535,94 ευρώ για τον αποχιονισμό στο
οδικό δίκτυο του Ν. Βοιωτίας, στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, από 28-12-2016 έως 1-12017, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600011,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

Διαμορφωτήρας (grader)

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΜΕ 46134

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

28-12-2016

4.333,80

28-12-2016

5.235,28

Φορτωτής
Ερπυστριοφόρος από 100 ΜΕ 116104
Hp έως 180Hp

2

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3

ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

4

ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ 38224

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 79242

Διαμορφωτήρας (grader)

ΜΕ 96334

Μηχανικός εκσκαφέας,
από 121 Ηp και άνω

ΜΕ 121720

Φορτωτές με κουβά, 2-4
μ3,από 101 Hp έως 180
Hp
UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό
UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό

5

ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Φορτωτές με κουβά >4
μ3, από 181Hp και άνω

6

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ96333
28-12-2016
ΜΕ 93831

4.030,00
28-12-2016
4.836,00

ΜΕ 093838
28-12-2016
ME 64523
ΜΕ 93839

28-12-2016

1.391,28
2.790,00
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7

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 53959

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 109946

8

ΖΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ 61747

9

ΚΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ 93849

10 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ 96336

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 84914

ΚΑΡΡΑΣ

11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

12
13

ΚΑΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

14 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΚΑΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

16 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ

UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό
UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό
Διαμορφωτήρας (grader)

28-12-2016

28-12-2016
28-12-2016

5.084,00

1.674,00
2.790,00

28-12-2016

3.224,00

28-12-2016

5.394,00

28-12-2016

3.850,20

ΜΕ 121684

ΜΕ 93433
ME 61745

Διαμορφωτήρας (grader)

ΜΕ 88631

28-12-2016

3.850,20

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ 86671

28-12-2016

1.364,00

ΜΕ 103182

28-12-2016

1.364,00

ΜΕ 74856

28-12-2016

5.610,38

28-12-2016

3.660,48

UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό
UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό
Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 70766

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 116091

Μηχανικός εκσκαφέας,
από 121 Ηp και άνω

ΜΕ 109883

18 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ 96313

28-12-2016

2.790,00

19 ΜΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ 120349

28-12-2016

1.426,00

20 ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

άλλα οχήματα
εκχιονιστικά (φορτηγό με
ΒΙΖ 9969
λεπίδα και αλατιέρα βυτίο
και πιεστικό)

28-12-2016

1.612,00

Διαμορφωτήρας (grader)

28-12-2016

2.984,68

ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ

17 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ

21 ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕ 130312
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Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 79727

Διαμορφωτήρας (grader)

ΜΕ 90481

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 121690

UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό

24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΟΙ Σ.

22 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

28-12-2016

3.691,48

ΜΕ 70988

28-12-2016

1.488,00

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ 70778

28-12-2016

2.926,40

25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
λεπίδα

ΜΕ 55675

28-12-2016

1.302,00

26 ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 101997

28-12-2016

3.507,96

ΜΕ 64562

28-12-2016

558,00

ΜΕ 56747

28-12-2016

613,80

ΜΕ 79222

28-12-2016

4.154,00

23 ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ

27 ΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΣ

28 ΠΡΟΚΟΠΗΣ

29 CERMA JANI

Διαμορφωτήρας (grader)
Διαμορφωτήρας (grader)
UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 425
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο του Ν.
Βοιωτίας, στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, από 6-1-2017 έως 23-1-2017.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 909/45816/10-3-2017
(ορθή επανάληψη) 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 και διάθεση πίστωσης ποσού 143.313,00 ευρώ για τον αποχιονισμό
στο οδικό δίκτυο του Ν. Βοιωτίας, στην περιοχή Ελικώνα και Παρνασσού, από 6-1-2017 έως 23-12017, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600011,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

Διαμορφωτήρας (grader)

ΜΕ 46134

Φορτωτής
Ερπυστριοφόρος από
100 Hp έως 180Hp

ΜΕ 116104

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

06-01-2017

5.774,68

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 38224
λεπίδα
Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 79242
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2

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4

ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

5

ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαμορφωτήρας (grader)

ΜΕ 96334

Μηχανικός εκσκαφέας,
από 121 Ηp και άνω

ΜΕ 121720

Φορτωτές με κουβά, 2-4
μ3, από 101 Hp έως 180
Hp

ΜΕ96333

Διαμορφωτήρας (grader)
UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό
UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό

06-01-2017

3.858,88

ΜΕ 131430

06-01-2017

3.459,60

ΜΕ 93831

06-01-2017

11.408,00

06-01-2017

7.130,00

ΜΕ 093838

6

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 93839
λεπίδα

06-01-2017

6.324,00

7

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 53959

06-01-2017

6.609,20

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 109946

8

ΖΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 61747
λεπίδα

06-01-2017

434,00

9

ΚΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 93849
λεπίδα

06-01-2017

5.766,00

10 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 96336
λεπίδα

06-01-2017

5.766,00

06-01-2017

8.060,00

06-01-2017

4.966,20

ΜΕ 88631

06-01-2017

5.332,00

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 86671
λεπίδα

06-01-2017

4.278,00

ΜΕ 103182

06-01-2017

1.550,00

ΜΕ 74856

06-01-2017

12.246,48

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp
11 ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

12
13

ΚΑΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

14 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΚΑΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

16 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ

UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό
UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό
Διαμορφωτήρας (grader)
Διαμορφωτήρας (grader)

UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό
UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό

ΜΕ 84914

ΜΕ 121684

ΜΕ 93433
ME 61745
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17 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ

18 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 70766

UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό

ΜΕ 088636

06-01-2017

2.728,00

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 116091

06-01-2017

4.372,24

Μηχανικός εκσκαφέας,
από 121 Ηp και άνω

ΜΕ 109883

19 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 96313
λεπίδα

06-01-2017

4.216,00

20 ΜΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 120349
λεπίδα

06-01-2017

3.782,00

21 ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

άλλα οχήματα
εκχιονιστικά
(φορτηγό με λεπίδα και
αλατιέρα βυτίο και
πιεστικό)

ΒΙΖ 9969

06-01-2017

7.874,00

22 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαμορφωτήρας (grader)

ΜΕ 130312

06-01-2017

1.562,40

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 79727

23 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 70778
λεπίδα

06-01-2017

3.472,00

24 ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

Μηχανικός εκσκαφέας με
ΜΕ 55675
λεπίδα

06-01-2017

2.356,00

25 ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μηχανικός εκσκαφέας,
έως 120 Ηp

ΜΕ 101997

06-01-2017

4.728,12

ΜΕ 64562

06-01-2017

892,80

ΜΕ 56747

06-01-2017

2.678,40

ΜΕ 79222

06-01-2017

7.130,00

06-01-2017

558,00

26 ΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΣ

27 ΠΡΟΚΟΠΗΣ

Διαμορφωτήρας (grader)
Διαμορφωτήρας (grader)

28 CERMA JANI

UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο
και πιεστικό

29 ΡΕΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Φορτηγό αυτοκίνητο με
βυτίο

ΕΚΚ 2357

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 426
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49027/119/10-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από την 10-3-2017).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 49205/121/10-3-2017
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
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Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 49027/119/10-3-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από την 10-3-2017), και συγκεκριμένα:
1.- Την απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:
α) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44642 μηχανήματος τύπου εκσκαφέα τροχοφόρου, τα με
αριθμ. κυκλ. ΜΙΝ 6573 & ΜΙΕ 2866 φορτηγά, ιδιοκτησίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΩΓΟΥ, για την μεταφορά
αδρανών υλικών, την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ενίσχυση του αναχώματος του
χειμάρρου Ίναχου στην Επ. Ο. «Σπερχειάς - Μάρμαρα πρός Μαυρολιθάρι και Άμφισσαν από Αγίου
Σώστη επαρχ. οδού 5 και διά Διλόφου, Ανατολής και Δάσους, και συγκεκριμένα στην περιοχή ΤΚ
Περιβολίου».
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 και την βεβαίωση του Διοικητή του Κέντρου σχετικά με τις ώρες
εργασίας.
Η δαπάνη της προμήθειας των αδρανών υλικών θα υπολογιστεί με βάση την βεβαίωση του
Διοικητή του Κέντρου και θα πιστοποιούνται από την αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
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 (Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας), με προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της.
(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.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 427
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49293/123/13-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από την 10-3-2017).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50504/131/13-3-2017
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. 49293/123/13-3-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από την 10-3-2017), και συγκεκριμένα:
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1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και προμήθειας:
1) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-104059 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου
και το ΜΙΚ-6339 φορτηγό ιδιοκτησίας ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ, για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση
των αδρανών υλικών και την αποκατάσταση αναχώματος στις Τ.Κ. Μοσχοχωρίου και Τ.Κ. Ανθήλης
του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
2) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-171167 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής λαστιχοφόρου
και το ΜΙΤ-1907 φορτηγό ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για την φόρτωση, μεταφορά και
τοποθέτηση των αδρανών υλικών και την αποκατάσταση αναχώματος στις Τ.Κ. Μοσχοχωρίου και
Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
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.
Η δαπάνη της προμήθειας των αδρανών υλικών θα υπολογιστούν με βάση τα ζυγολόγια
που θα προσκομιστούν πού θα προσκομιστούν από την προμηθεύτρια και θα πιστοποιούνται από
την αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας
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 (Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας), με προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της.
(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.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 428
ΘΕΜΑ 31o: Εγκρίσεις δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό
και 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 τα υπ’ αριθμ. (α) 51102/1324/13-32017, (β) 51237/1326/14-3-2017, (γ) 47525/1168/9-3-2107, (δ) 45662/1113/7-3-2017 και (ε)
45667/1114/7-3-2017 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την
χρονική περίοδο 2015-2017» από τις παρακάτω εταιρείες:
1. «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ», για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της ΔΕ Λιβανατών του Δήμου
Λοκρών. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 10.292,00 € με Φ.Π.Α..
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2. «ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας, στο
οδικό δίκτυο Αταλάντη – Σκάλα Αταλάντης, Αταλάντη – Κυπαρίσσι της Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου
Λοκρών . Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 906,44 € με Φ.Π.Α..
3. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ», για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας,
στο οδικό δίκτυο Αταλάντης – Λιβανατών, του Δήμου Λοκρών. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας
ανέρχεται στο ποσό των 2.182,40 € με Φ.Π.Α..
4. «ΒΕΡΓΟΥ Ι. ΒΕΡΓΟΣ», για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου κόμβος Μαρτίνου Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.306,40
€ με Φ.Π.Α..
5. «ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ», για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας στην περιοχή Μαρτίνου – Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών. Η δαπάνη της ανωτέρω
εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 4.092,00 € με Φ.Π.Α..
6. «ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε.», για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου στην περιοχή Μαρτίνου – Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας
ανέρχεται στο ποσό των 4.092,00 € με Φ.Π.Α..
7. «ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Μακρακώμης του Δήμου
Μακρακώμης. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 4.662,40 € με Φ.Π.Α..
8. «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΙΨΗΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΣΙΨΗΣ», για τον αποχιονισμό με καταιονισμό
ύδατος στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Λιβανατών του Δήμου Λοκρών. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας
ανέρχεται στο ποσό των 2.380,80 € με Φ.Π.Α..
9. «ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την
ανάδευση αυτού στη θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης
και τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου. Η δαπάνη της ανωτέρω
εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 3.571,20 € με Φ.Π.Α..
10. «ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ», με δραστηριότητα την επεξεργασία – εμπόριο αλατιού και
έδρα την Αγία Μαρίνα Στυλίδας, για την προμήθεια άλατος ποσότητας 246,86ΤΝ, για την κάλυψη
των αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, με τιμή μονάδος 80,00€ ανά τόνο πλέον ΦΠΑ, όπως προκύπτει
από την από 9/1/2017 υποβληθείσα προσφορά του. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται
στο ποσό των 24.488,51€ με Φ.Π.Α..
11. «ΑΦΟΙ Ν. ΤΣΙΓΚΑ Ο.Ε.», για την αποκατάσταση του δικτύου οδοποιίας στον
περιβάλλοντα χώρο του κέντρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στην ΤΚ Θερμοπυλών του
Δήμου Λαμιέων. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.568,60 € με Φ.Π.Α..
12. «ΑΦΟΙ Ν. ΤΣΙΓΚΑ Ο.Ε.», για την προμήθεια αδρανών υλικών βάρους 390 κ.μ. περίπου
με τιμή μονάδος 17,00€ ανά κ.μ., συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς επί τόπου για την
αποκατάσταση του δικτύου οδοποιίας στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου προσωρινής
φιλοξενίας προσφύγων στην ΤΚ Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων. Η δαπάνη της ανωτέρω
εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 8.221,20 € με Φ.Π.Α..
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, ζήτησε όμως να
προσδιορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ο τίτλος του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 429
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση από 6/01/2017).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39535/93/28-2-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της
Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση από 6/01/2017), στους κάτωθι:
1. ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ύψους 5.451,04 ευρώ.
2. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ, ύψους 14.532,80 ευρώ.
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3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ύψους 3.964,28 ευρώ.
4. ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ.ΟΕ, ύψους 6.398,40 ευρώ.
5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ύψους 8.719,68 ευρώ.
6. ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ύψους 4.736,80 ευρώ.
7. ΘΑΝΟ ΔΗΜΟ, ύψους 7.117,60 ευρώ.
8. ΤΡΙΒΗΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ύψους 4.513,60 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 430
ΘΕΜΑ 33o: Εγκρίσεις δαπανών για την εκτέλεση εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων στην Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. (α) 40342/760/28-2-2017
και (β) 47765/877/9-3-2017 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. την δαπάνη ποσού 18.501,22.€ (με Φ.Π.Α.), για την εκτέλεση των εργασιών προς
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων στην Π.Ε. Φωκίδας, με τίτλο: «Αντιμετώπιση
καθίζησης τμήματος επαρχιακής οδού 8 Παραλίμνιος – Κόκκινος – Πενταγιοί – Αρτοτίνα».
2. την δαπάνη ποσού 14.615,01€ με Φ.Π.Α. που αφορά τον καθαρισμό της κοίτης και την
ενίσχυση των πρανών του χειμάρρου Μανδήλω της Π.Ε. Φωκίδας, λόγω έκτακτης ανάγκης και
εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφωνεί με την εισήγηση, ζητώντας όμως να προσδιορίζεται
με μεγαλύτερη σαφήνεια ο τίτλος του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 431
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό
δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για την χρονική περίοδο 2015-2017».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45762/730/7-3-2017
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 τη δαπάνη ποσού 103.929,36€ για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών για το
έργο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, για την χρονική περίοδο 2015 - 2017», του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ56600011, ως εξής:

A/A

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΡΓΟ

1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ANΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ.6944915994

AΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟ 77(ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ)

2

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ.
ΤΗΛ. 6972844125

3

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
ΤΗΛ.6972844125

AΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΙΣΤΙΑΙΑΒΟΥΤΑΣ-ΚΟΚ/ΜΗΛΙΑΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ-ΜΗΛΙΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΙΣΤΙΑΙΑΒΟΥΤΑΣ-ΚΟΚ/ΜΗΛΙΑΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ-ΜΗΛΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
με ΦΠΑ (σε €)

9.359,52

8.207,56

7.877,72
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4
5
6
7
8
9

10
11

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΜΕΤΟΧΙΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΤΗΛ.6972225955 ΚΥΜΗ,ΜΕΤΟΧΙ-ΧΙΛΙΑΔΟΥ,ΜΕΤΟΧΙΣΤΡΟΠΩΝΕΣ
ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΑΓΙΟΣ-ΨΑΧΝΑ
ΤΗΛ. 6938046242
ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΗΛ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΑΓΙΟΣ-ΨΑΧΝΑ
6938046242
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΧΑΛΚΙΔΑΤΗΛ.6936192106
ΡΙΤΣΩΝΑ-ΑΥΛΙΔΑ
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΒΑΣΙΛΙΚΑΤΗΛ.6977506207
ΠΑΠΠΑΔΕΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ &
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΣΤΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ.ΤΣΩΚΟΣ ΟΕ
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ
ΤΗΛ.6984401541
ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.ΙΩΑΝ.
ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ & ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΗΛΙΑΤΗΛ.6947722922
ΡΟΒΙΕΣ
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣΟΕ ΤΗΛ.6977506207
ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

4.910,40
9.359,52
19.606,88
2.424,20
11.889,12
3.623,28

2.522,16
9.786,08
103.929,36 €

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, ζήτησε όμως να
προσδιορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ο τίτλος του θέματος. Στο τέλος αυτής της σειράς θεμάτων,
έθεσε ζήτημα για το ύψος των δαπανών της Περιφέρειας κάθε χρόνο για έκτακτες ανάγκες, που
είναι ιδιαίτερα υψηλό. Τόνισε επίσης τον ρόλο που έπαιζε παλιότερα η «ΜΟΜΑ» και αργότερα η
«ΔΕΚΕ» στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 432
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση φωτεινής
σηματοδότησης κόμβων στο Ε.Ο.Δ., αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. (2014-2017)
Β΄ Φάση», προϋπολογισμού 88.000,00€ με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 31981/618/15-2-2017
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
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση φωτεινής σηματοδότησης
κόμβων στο Ε.Ο.Δ., αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. (2014-2017) Β΄ Φάση»,
προϋπολογισμού 88.000,00€ με Φ.Π.Α.,
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 433
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα: Όρια νομών Βοιωτίας,
Φθιώτιδας – Λαμία», του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο.
Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α..
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51180/1325/14-3-2017
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
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα: Όρια νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας –
Λαμία», του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς – Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α., με ανοικτή
διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
γ) τη δαπάνη για την κατασκευή του.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας να
προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής
αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο
διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 434
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση Λιμένα Γλύφας», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51272/1329/14-3-2017
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
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Επέκταση Λιμένα Γλύφας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.000.000,00 με Φ.Π.Α. 24%, με ανοικτή διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης.
β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
γ) τη δαπάνη για την κατασκευή του.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας να
προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής
αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο
διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 435
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση ανάθεσης 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. 43923/689/3-3-2017
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
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Εγκρίνει:
1. τον «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης» της μελέτης: «Ακτομηχανική μελέτη έργων
προστασίας και ανάπλασης διαβρούμενης ακτής παραλίας Ηλίων Ν. Εύβοιας», συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 30.000,00€ με Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Ε. κατά τις διατάξεις
του άρθρ. 45, παρ. 8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών), ο οποίος στο παρόν στάδιο αποτελείται από τον «Υποφάκελο
Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης» (παρ. 8(Α) άρθρου 45) και περιλαμβάνει:
α1) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, το
πρόγραμμα του απαιτούμενων μελετών, την απαιτούμενη δαπάνη κλπ.
α2) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων &
α3) τη Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της μελέτης.
2. την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης με τη διαδικασία του «Συνοπτικού διαγωνισμού» του
άρθ. 117 του Ν.4412/2016.
 με χρήση της “τιμής ή κόστους” ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με το άρθ. 86,
παρ.6, καθότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει παράλληλα και η περίπτωση 6.(δ)
(μελέτη που εκπονείται σε ένα στάδιο και της οποίας η έγκριση δεν προϋποθέτει καμιά είδους
αδειοδότηση ή θεσμοθετημένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης) και
 με την πρόσκληση της αμέσως ανώτερης τάξης πτυχίου στην Κατηγορία (11) “Μελετών
Λιμενικών Έργων”, σύμφωνα με το άρθ. 77, παρ. 2.β (ήτοι καλούμενη Β΄ τάξη αντί Α΄).
3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως την Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
4. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής για την αξιολόγηση των μελετητών σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011,
άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και την απόφαση ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.
21508 – 7/11/2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(τα μέλη θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθ. 14 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 436
ΘΕΜΑ 39o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1137/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκ νέου έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα και
Μελέτη στο Α/Κ Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν. Εύβοιας», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής
36.500,00€ 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. 44672/702/6-3-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επανέγκρισης της
διαγωνιστικής διαδικασίας της μελέτης του θέματος, προκειμένου να εναρμονιστεί στη νέα ισχύουσα
νομοθεσία, η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1137/25-7-2016 απόφασή της, περί έγκρισης της διαγωνιστικής
διαδικασίας της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη στο Α/Κ Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν.
Ευβοίας», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 36.500,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 10,
παρ. 2 στ. του Ν.3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3481/2006 (Ανάθεση με
διαπραγμάτευση και χωρίς δημοσίευση προκήρυξης), λόγω κατάργησης των ανωτέρω διατάξεων
μετά την έκδοση του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
& Υπηρεσιών).
2. Εγκρίνει εκ νέου την ανάθεσή της με τις ισχύουσες διατάξεις ως κατωτέρω:
2.α) Τον «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης» της μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη στο
Α/Κ Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν. Ευβοίας», όπως συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Ε., κατά τις διατάξεις του
άρθρ. 45, παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών), ο οποίος στο παρόν στάδιο αποτελείται από τον «Υποφάκελο
Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης» (παρ. 8(Α) άρθρου 45) και περιλαμβάνει:
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α1) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, το
πρόγραμμα του απαιτούμενων μελετών, την απαιτούμενη δαπάνη κλπ.
α2) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων &
α3) τη Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της μελέτης
2.β) Την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης με τη διαδικασία του «Συνοπτικού διαγωνισμού» του
άρθ. 117 του Ν.4412/2016 και
 με χρήση της “τιμής ή κόστους” ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με το άρθ. 86,
παρ.6, καθότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει παράλληλα και η περίπτωση 6.α
(“όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ήδη περιεχομένων στο Φάκελο
Δημόσιας Σύμβασης, όπως κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις τοπογραφικών μελετών ή
γεωτεχνικών ερευνών”).
3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως την Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
4. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής για την αξιολόγηση των μελετητών σύμφωνα με το Ν. 4024/2011, άρθρο
26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και την απόφαση ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508 –
7/11/2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τα μέλη
θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθ. 14 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 437
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση πρακτικού και ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη καθορισμού οριογραμμών
αιγιαλού και παραλίας παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 8.000,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία των άρθ. 10 §2.στ. του Ν. 3316/05
& άρθ. 5 §4 του Ν. 3481/06 (“Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής
προκήρυξης”).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43921/688/3-3-2017
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 το από 28-2-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάθεση της
μελέτης: «Μελέτη καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας παράκτιας ζώνης Πλατάνας
Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 8.000,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία
των άρθ. 10 §2.στ. του Ν. 3316/05 & άρθ. 5 §4 του Ν. 3481/06 (“Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης”), στο μελετητή «ΑΝΔΡΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του Β.», ο οποίος
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 10% (δέκα τοις εκατό), επί της προεκτιμώμενης
αμοιβής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 438
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51763/847/14-3-2017
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 Επιτροπήαποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/13-3-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας – Β΄ Φάση»,

37

ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 1
του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου στην Ε/Ε «ΜΑΝΘΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.», που προσέφερε έκπτωση 67%.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, για δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), η προθεσμία άσκησης
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική
πρόσκληση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 439
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 2016», προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45862/1124/13-3-2017
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
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ 2/9-3-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 2016», προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α., που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης.
2. Κατακυρώνει την σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα δύο τοις εκατό (62%), με συνολικό
ποσό σύμβασης 27.580,64 €, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 103,
παράγραφος 6.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 440
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44784/1020/8-3-2017
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
1. Εγκρίνει το από 28-2-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία
της σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., ως προς την νομιμότητά
του.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα ένα και είκοσι τέσσερα τοις εκατό (41,24%)
επι των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 441
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ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Αποκατάσταση πτερυγότοιχων γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού», προϋπολογισμού
100.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 47948/1089/9-3-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο εργολήπτης κ. Χρήστος Λεβεντάκος και ο πρόεδρος της
Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Κων/νος Κακάβας, ο οποίος απάντησε σε ερώτημα του κ. Θωμά
Γρεβενίτη και των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής και έδωσε τις απαιτούμενες διευκρινήσεις
σχετικά με την αιτία αποκλεισμού των έξι από τους οκτώ διαγωνιζόμενους.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το από 28-2-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
πτερυγότοιχων γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού», προϋπολογισμού 100.000,00 € με
Φ.Π.Α., ως προς την νομιμότητά του.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ
Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα έξι και δέκα πέντε τοις εκατό (36,15%) επί
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 442
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων
άρδευσης Κωπαΐδας αρδευτικής περιόδου έτους 2017», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
100.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1013/51725/14-3-2017
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 κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το από 23-2-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία
αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας αρδευτικής περιόδου έτους 2017», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α..
2. Απορρίπτει την προσφορά του πρώτου μειοδότη «ΜΑΤΖΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,
θεωρώντας την ασυνήθιστα χαμηλή, σε σχέση με τις συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα
με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016, και με το σκεπτικό της παρ. στ. της
από 8-3-2017 γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού.
3. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για την
ανάδειξη μειοδότη.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση, διότι δεν συμφωνεί με τον
τρόπο που γίνεται η διαχείριση των προβλημάτων της Κωπαΐδας και η συντήρηση των
αντλιοστασίων άρδευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 443
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διατήρηση και
ανάδειξη γέφυρας στον χείμαρρο Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 205.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 179890/4732/8-3-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διατήρηση και ανάδειξη
γέφυρας στον χείμαρρο Σκίτσας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 205.000,00 € με Φ.Π.Α., ο
οποίος κλείνει στο ποσό των 112.956,09€ με το Φ.Π.Α (εκ των οποίων: 74.009,33€ για εργασίες,
13.321,68€ για Γ.Ε. & Ο.Ε, 4.226,17€ για αναθεώρηση και 21.398,91€ για Φ.Π.Α.), δηλαδή είναι
κατά υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 291,53€ λόγω αύξησης του Φ.Π.Α..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 444
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 5ου υποέργου: «Βελτίωση
οδού από διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύμη», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
300.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 44897/704/6-3-2017
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 τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 5ου υποέργου: «Βελτίωση οδού από
διασταύρωση Στροπώνων προς Μετόχι έως Κύμη», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 300.000,00 €
με Φ.Π.Α., αναδόχου: «Ε.Δ.Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΤΟΒΙΝΟΥ», ο οποίος είναι αυξητικός κατά 1.195,82€
του αρχικού ποσού της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 445
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός Δομνίστα Ρόσκα - Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού - Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 9.000.000,00 € με
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50701/390/13-3-2017
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
Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός Δομνίστα - Ρόσκα Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού - Ν.Α. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 9.000.000,00 € με Φ.Π.Α., για το
ποσό των 4.282.361,46 ευρώ με το Φ.Π.Α., το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με την αρχική
σύμβαση κατά 14.303,71€, και το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στην μεταβολή (αύξηση) του ΦΠΑ
από 23% σε 24% .
.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 446
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
Φιδάκια - Βλαχέρνα – Αμπέλια», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35190/273/22-2-2017
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
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
Φιδάκια - Βλαχέρνα – Αμπέλια», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α., μέχρι
30-09-2017, με αναθεώρηση των τιμών για το χρονικό διάστημα της παράτασης αυτής και το
τροποποιημένο χρονοδιαγράμμα εργασιών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 447
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ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση
ζημιών Ασφαλτικού Οδοστρώματος και Τεχνικών Έργων επί της υπ’ αριθμ. 48 Ε.Ο. Άμφισσα Λιδωρίκι - όρια νομού και Άμφισσα - Δελφοί όρια νομού Γ’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38629/728/24-2-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση
ζημιών Ασφαλτικού Οδοστρώματος και Τεχνικών Έργων επί της υπ’ αριθμ. 48 Ε.Ο. Άμφισσα Λιδωρίκι - όρια νομού και Άμφισσα - Δελφοί όρια νομού Γ’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α.,
μέχρι τις 20-05-2017, με δαπάνη αναθεώρησης και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 448
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιμάνι
Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 44900/705/6-3-2017
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 παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Οδός πρόσβασης
προς λιμάνι Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α., κατά εννέα
μήνες, ήτοι μέχρι τις 17-11-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 449
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Παλαιού
Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού
Πολιτισμού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50871/807/13-3-2017
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 1η παράταση της προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού
Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α., κατά τέσσερις (4) μήνες και τέσσερις (4)
ημέρες, ήτοι μέχρι 30-6-2017, με αναθεώρηση μόνο για τις υπολειπόμενες εργασίες του υπόψη
έργου.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας, με την αιτιολογία ότι είχε
εξαρχής διαφωνήσει με την ανάληψη της ευθύνης του συγκεκριμένου έργου από πλευράς
Περιφέρειας.
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε αρνητική ψήφο δηλώνοντας ότι το εν λόγω έργο είναι
αρμοδιότητα της Εκκλησίας και όχι της Περιφέρειας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 450
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ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου Δάφνη – όρια Ν. Φωκίδας», Π.Ε Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής
196.883,76 €.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44217/1054/6-3-2017
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 παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου Δάφνη – όρια Ν. Φωκίδας», Π.Ε Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής
196.883,76 €, κατά τριακόσιες εξήντα έξι (366) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-12-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 451
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
επαρχιακού οδικού δικτύου δυτικής Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 500.000,00€ με
Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38029/869/7-3-2017
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 παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
επαρχιακού οδικού δικτύου δυτικής Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 500.000,00€ με
Φ.Π.Α., κατά εκατόν εβδομήντα (170) ημερολογιακές μέρες πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας
περαιώσεως του, ήτοι μέχρι 23-08-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 452
ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας»,
αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 6.000.000,00€ με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 41305/946/6-3-2017
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
Εγκρίνει την παράταση «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας του έργου:
«Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας», αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.,
προϋπολογισμού 6.000.000,00€ με Φ.Π.Α., μέχρι την 31-05-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 (α) του άρθρου 147 του Ν. 4146/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 453
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42923/1067/3-3-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας περί τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 43127/1082/3-3-2017
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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 42923/1067/3-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΞ867ΛΗ-Ψ3Ρ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν δρομολόγια
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2016-2017 [9η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (02-03-2017)/
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ] με αλλαγή του ημερήσιου κόστους της
σύμβασης, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 54: Στο δρομολόγιο του αριθ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού, με Α/Α τμήματος 54 (διπλό
δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Κολιάτο Ιωάννη), με αφετηρία τους Μύλους – Αχλάδι - Ράχες
και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Παγκράτι) (μεταφερόμενοι μαθητές 4)
προστίθεται ένα επιπλέον διπλό δρομολόγιο (ώρα έναρξης δρομολογίου 09:30 π.μ. & ώρα
επιστροφής 11:30 π.μ.) από την Παραλία Ραχών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων (Ράχες),
προκειμένου να μεταφερθεί μία μαθήτρια με ειδικές ανάγκες (τύφλωση) και να παρακολουθεί για
δύο ώρες τα μαθήματα του σχολείου (σχετ. το αριθ. Φ.11η /328/02-03-2017 έγγραφο της Σχολικής
Συμβούλου της 13η Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής).
Σύμφωνα με την παρ. 3iii του άρθρου 1 της αριθ. 31636/09-09-2015 (ΦΕΚ 1931/τ. Β΄/09-092015) ΚΥΑ, η ενεργοποίηση της προαίρεσης σε ποσοστό 25% για το επιπλέον δρομολόγιο είναι
συμφερότερη από την επαναπροκήρυξη του επιπλέον δρομολογίου (το ημερήσιο κόστος με
έκπτωση 22% και προαίρεση 25% ορίζεται στα 22,24 €, ενώ σε περίπτωση επαναδημοπράτησης,
το ημερήσιο κόστος του επιπλέον δρομολογίου ορίζεται στα 26,87 € για την εκτέλεση επιπλέον 8,4
χιλ.) και άρα συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
Ημερήσιο κόστος του επιπλέον δρομολογίου: 22,24 €.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος της σύμβασης: 111,19 € (88,95 αρχ. συμβ. + 22,24)
(έχει εφαρμοστεί προαίρεση 25% & η δοθείσα έκπτωση στον ανοικτό διαγωνισμό σε ποσοστό 22%)
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 454
ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1275/9-3-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
περί τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας
και Β’/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 49147/1310/10-32017 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 υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1275/9-03-2017 (ΑΔΑ 62217ΛΗ-ΗΧΡ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία τροποποιήθηκαν δρομολόγια μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας, [10η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (09-03-2017)/ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ]
χωρίς αλλαγή του ημερήσιου κόστους της σύμβασης, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 69: Το δρομολόγιο του αριθμ. 1599/20-03-2015 διαγωνισμού, με Α/Α τμήματος 69 (διπλό
δρομολόγιο με ταξί & ανάδοχο τον κ. Πολύμερο Δημήτριο), με αφετηρία την Ελάτεια – Τιθορέα και
προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Παγκράτι) (μεταφερόμενοι μαθητές τρεις - 3)
τροποποιείται σε «Ελάτεια - Τιθορέα και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας & το 1ο
Δημοτικό Σχολείο Λαμίας - τμήμα ένταξης» (προσθήκη 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας - μεταφερόμενοι
μαθητές τέσσερις - 4), προκειμένου να μεταφερθεί από την Κάτω Τιθορέα ένας επιπλέον μαθητής
που φοιτά σε τμήμα ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.
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11η /371/08-03-2017 έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου της 13ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, χωρίς
αλλαγή στο ημερήσιο κόστος του δρομολογίου.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 455
ΘΕΜΑ 58o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 41/9-1-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας μέχρι 30-06-2017 (νέα δρομολόγια).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 49144/1309/10-32017 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
Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 41/9-1-2017 απόφασή της περί έγκρισης παράτασης συμβάσεων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι 30-06-2017 (νέα δρομολόγια), ως προς
την ημερήσια δαπάνη του τμήματος α/α ΝΕΟ 33 (16,92 €), στην οποία εκ παραδρομής δεν
υπολογίστηκε η επιπλέον δαπάνη 3,38 €, που αφορά την τροποποίηση.
Συνεπώς, η τιμή του εν λόγω δρομολογίου διαμορφώνεται στα 20,30€
συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον δαπάνης 3,38€ που αφορά την τροποποίηση (16,92 ευρώ συν
3,38 ευρώ), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Από το λάθος:
Α/Α

ΝΕΟ 33

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ. ΦΟΙΤΗΣΗΣ/
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ € Ημερήσιο
κόστος χωρίς
ΦΠΑ

Νέα Μάκριση

Μεταλλεία Ομβριακής
(ανταπόκριση με
λεωφορείο για 2ο ΕΠΑΛ
Λαμίας)

ΚΑΜΗΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16,92€

Στο ορθό:
Α/Α

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ. ΦΟΙΤΗΣΗΣ/
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΕΟ 33

Λεύκα Νέα
Μάκριση

Μεταλλεία Ομβριακής
(ανταπόκριση με
λεωφορείο για 2ο ΕΠΑΛ
Λαμίας)

ΚΑΜΗΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΙΜΗ € Ημερήσιο
κόστος χωρίς ΦΠΑ

20,30 ευρώ
(16,92ευρώ+3,38
ευρώ)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 456
ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-17.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50485/1329/13-3-2017
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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-17, ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
IAN – ΦΕΒΡ 2017 ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1156/10-03-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΜ 54)

ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΤΜ
15)

ΜΠΕΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
(71)

ΜΠΕΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
(ΝΕΟ5)
ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(ΝΈΟ 8)
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΝΈΟ
35)

ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΜ
72)

ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΜ
77)
ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΈΟ 6)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜ
40)

ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜ 37)

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΜ
53)

ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΈΟ
33)

ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΈΟ
28)

ΠΕΡΙΟΔ
ΟΣ
Ιαν-17

ΗΜΕΡ
ΕΣ
12

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
88,95

Φεβ-17

19

88,95

1690,05

Ιαν-17

12

27,22

326,64

Φεβ-17

19

27,22

517,18

Ιαν-17

12

27,87

334,44

Φεβ-17

19

27,87

529,53

Ιαν-17

10

25,00

250,00

Φεβ-17

19

25,00

475,00

Ιαν-17

12

57,83

693,96

Φεβ-17

19

57,83

1098,77

Ιαν-17

12

35,95

431,40

Φεβ-17

19

35,95

683,05

Ιαν-17

12

24,82

297,84

Φεβ-17

19

24,82

471,58

Ιαν-17

12

34,84

418,08

Φεβ-17

19

34,84

661,96

Ιαν-17

12

21,63

259,56

Φεβ-17

19

21,63

410,97

Ιαν-17

12

69,37

832,44

Φεβ-17

19

69,37

1318,03

Ιαν-17

12

18,14

217,68

Φεβ-17

19

18,14

344,66

Ιαν-17

12

91,58

1098,96

Φεβ-17

19

91,58

1740,02

Ιαν-17

11

20,30

223,30

Φεβ-17

19

20,30

385,70

Ιαν-17

12

27,35

328,20

ΜΕΡΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
1067,40

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24%

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΑΝΑΔΟΧΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%

2.757,45 €

661,79 €

3.419,24 €

843,82 €

202,52 €

1.046,34 €

863,97 €

207,35 €

1.071,32 €

725,00 €

174,00 €

899,00 €

1.792,73 €

430,26 €

2.222,99 €

1.114,45 €

267,47 €

1.381,92 €

769,42 €

184,66 €

954,08 €

1.080,04 €

259,21 €

1.339,25 €

670,53 €

160,93 €

831,46 €

2.150,47 €

516,11 €

2.666,58 €

562,34 €

134,96 €

697,30 €

2.838,98 €

681,36 €

3.520,34 €

609,00 €

146,16 €

755,16 €
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ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΚΩΝΝΟΣ ΤΜ 65

ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΚΩΝΝΟΣ ΤΜ 67

ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΈΟ
04

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(45.1)
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΈΟ
16

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΝΈΟ 7)

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (45)

ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑ (ΤΜ 21)

ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ

Φεβ-17

19

27,35

519,65

Ιαν-17

12

160,92

1931,04

Φεβ-17

19

160,92

3057,48

Ιαν-17

12

226,84

2722,08

Φεβ-17

19

226,84

4309,96

Ιαν-17

12

20,75

249,00

Φεβ-17

19

20,75

394,25

Ιαν-17

12

15,14

181,68

Φεβ-17

19

15,14

287,66

Ιαν-17

12

28,91

346,92

Φεβ-17

19

28,91

549,29

Ιαν-17

11

22,01

242,11

Φεβ-17

19

22,01

418,19

Ιαν-17

12

37,84

454,08

Φεβ-17

19

37,84

719,02

Ιαν-17

12

20,79

249,48

Φεβ-17

19

20,79

395,01

Ιαν-17

12

186,42

2237,04

Φεβ-17

19

186,42

3541,98

ΤΜ 10
ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ 46

ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ 73

ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΈΟ 6

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΝΟΣ ΤΜ 38

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΜ 39

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΜ 42
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ 61

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ 62

ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜ 66

Ιαν-17

12

47,09

565,08

Φεβ-17

19

47,09

894,71

Ιαν-17

12

72,76

873,12

Φεβ-17

19

72,76

1382,44

Ιαν-17

12

19,60

235,20

Φεβ-17

19

19,60

372,40

Ιαν-17

12

32,97

395,64

Φεβ-17

19

32,97

626,43

Ιαν-17

11

18,42

202,62

Φεβ-17

17

18,42

313,14

Ιαν-17

12

31,88

382,56

Φεβ-17

19

31,88

605,72

Ιαν-17

12

48,13

577,56

Φεβ-17

19

48,13

914,47

Ιαν-17

12

58,87

706,44

Φεβ-17

19

58,87

1118,53

Ιαν-17

12

209,26

2511,12

847,85 €

203,48 €

1.051,33 €

4.988,52 €

1.197,24
€

6.185,76 €

7.032,04 €

1.687,69
€

8.719,73 €

643,25 €

154,38 €

797,63 €

469,34 €

112,64 €

581,98 €

896,21 €

215,09 €

1.111,30 €

660,30 €

158,47 €

818,77 €

1.173,10 €

281,54 €

1.454,64 €

644,49 €

154,68 €

799,17 €

5.779,02 €

1.386,96
€

7.165,98 €

1.459,79 €

350,35 €

1.810,14 €

2.255,56 €

541,33 €

2.796,89 €

607,60 €

145,82 €

753,42 €

1.022,07 €

245,30 €

1.267,37 €

515,76 €

123,78 €

639,54 €

988,28 €

237,19 €

1.225,47 €

1.492,03 €

358,09 €

1.850,12 €

1.824,97 €

437,99 €

2.262,96 €
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Φεβ-17
ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜ 68

ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ 27

ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ 29

ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ 29 Α
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΈΟ
43

ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΜ
51

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΝΈΟ 2)

ΦΙΝΕ ΖΩΗ (ΝΈΟ 25)

ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΜ 31
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ
ΝΈΟ 27

ΣΤΕΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΜ 19
ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΈΟ 5
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ
ΝΈΟ 9

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ
ΝΈΟ 10

ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΈΟ 41

ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΜ 28

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΝΟΣ ΤΜ 75

19

209,26

3975,94

Ιαν-17

12

239,30

2871,60

Φεβ-17

19

239,30

4546,70

Ιαν-17

10

24,96

249,60

Φεβ-17

19

24,96

474,24

Ιαν-17

12

29,57

354,84

Φεβ-17

19

29,57

561,83

Ιαν-17

12

14,78

177,36

Φεβ-17

19

14,78

280,82

Ιαν-17

12

45,36

544,32

Φεβ-17

19

45,36

861,84

Ιαν-17

12

81,64

979,68

Φεβ-17

19

81,64

1551,16

Ιαν-17

12

51,74

620,88

Φεβ-17

19

51,74

983,06

Ιαν-17

11

15,18

166,98

Φεβ-17

18

15,18

273,24

Ιαν-17

12

49,14

589,68

Φεβ-17

19

49,14

933,66

Ιαν-17

11

26,77

294,47

Φεβ-17

19

26,77

508,63

Ιαν-17

12

82,96

995,52

Φεβ-17

19

82,96

1576,24

Ιαν-17

11

30,59

336,49

Φεβ-17

19

30,59

581,21

Ιαν-17

11

10,63

116,93

Φεβ-17

19

10,63

201,97

Ιαν-17

11

10,82

119,02

Φεβ-17

19

10,82

205,58

Ιαν-17

9

18,85

169,65

Φεβ-17

19

18,85

358,15

Ιαν-17

12

56,00

672,00

Φεβ-17

19

56,00

1064,00

Ιαν-17

12

23,44

281,28

Φεβ-17

19

23,44

445,36

6.487,06 €

1.556,89
€

8.043,95 €

7.418,30 €

1.780,39
€

9.198,69 €

723,84 €

173,72 €

897,56 €

916,67 €

220,00 €

1.136,67 €

458,18 €

109,96 €

568,14 €

1.406,16 €

337,48 €

1.743,64 €

2.530,84 €

607,40 €

3.138,24 €

1.603,94 €

384,95 €

1.988,89 €

440,22 €

105,65 €

545,87 €

1.523,34 €

365,60 €

1.888,94 €

803,10 €

192,74 €

995,84 €

2.571,76 €

617,22 €

3.188,98 €

917,70 €

220,25 €

1.137,95 €

318,90 €

76,54 €

395,44 €

324,60 €

77,90 €

402,50 €

527,80 €

126,67 €

654,47 €

1.736,00 €

416,64 €

2.152,64 €

726,64 €

174,39 €

901,03 €
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ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΜ 14

Ιαν-17

11

31,60

347,60

Φεβ-17

19

31,60

600,40

Ιαν-17

8

25,99

207,92

Φεβ-17

19

25,99

493,81

Ιαν-17

12

110,70

1328,40

Φεβ-17

19

110,70

2103,30

ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΈΟ 37

ΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ 20

948,00 €

227,52 €

1.175,52 €

701,73 €

168,42 €

870,15 €

3.431,70 €

823,61 €

4.255,31 €

ΣΥΝΟΛΟ

107.377,62 €

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 457
ΘΕΜΑ 60o: Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για την
ανάθεση νέων (8) οκτώ δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση του υποχρεωτικού
μαθήματος κολύμβησης, σχολικού έτους 2016-2017 της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45645/952/8-3-2017
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
1. Εγκρίνει το από 7-3-2017 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
νέων (8) οκτώ δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση του υποχρεωτικού μαθήματος
κολύμβησης, σχολικού έτους 2016-2017 της Π.Ε. Βοιωτίας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών & οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα και την ανάθεση για την εκτέλεση των παρακάτω
δρομολογίων στους κάτωθι μειοδότες:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
A/A
ΔΡ.

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

Σχολική
Μονάδα

ΔΡ. 1

ΚΥΡΙΑΚΙ ΔΙΣΤΟΜΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο
ΓΥΜΝ. (με
επιστροφή)

ΔΡ. 2

ΔΡ.3

ΔΡ. 4

ΔΡ. 5

Μαθητές

Μέσο
μεταφορ
άς

Ημερήσιο
κόστος
άνευ ΦΠΑ

ΔΣ
Κυριακίου
ΔΣ
Διστόμου

23

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ

203,34

ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚ. & ΣΙΑ
ΕΕ

11%

180,97

ΟΡΧΟΜΕΝΟ
Σ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο 1ο & 2ο ΔΣ
ΓΥΜΝ.(με
Ορχομενο
επιστροφή)
ύ

31

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ

76,74

ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

6%

72,14

ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο
ΔΣ.
ΓΥΜΝ.(με
Αγ.
επιστροφή) Δημητρίου

8

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ

ΚΑΝΤΖΟΣ
ΤΟΥΡ.
ΜΕΤΑΦ.
ΞΕΝΟΔ.
Α.Ε.

5%

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο
ΓΥΜΝ.(με
επιστροφή)

ΔΣ
Χαιρώνεια
ς 9ο
Λιβαδειάς

17

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ

57,78

ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

16%

48,54

ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο
ΓΥΜΝ.(με
επιστροφή)

ΔΣ Αγ.
Γεωργίου

13

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ

50,90

ΚΑΝΤΖΟΣ
ΤΟΥΡ.

5%

48,28

54,88

Ανάδοχος

Ποσοστό Ημερήσιο
έκπτωσης
κόστος
μετά την
έκπτωση

52,27
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ΜΕΤΑΦ.
ΞΕΝΟΔ.
Α.Ε.
ΔΡ. 6

ΔΡ. 7

ΔΡ. 8

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο 1ο & 2ο ΔΣ
ΓΥΜΝ.(με
Αλιάρτου
επιστροφή)

19

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ

81,90

ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚ. & ΣΙΑ
ΕΕ

7%

76,17

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο 8ο & 5ο ΔΣ
ΓΥΜΝ.(με
Λιβαδειάς
επιστροφή)

27

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ

51,66

ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

8%

47,53

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο
ΓΥΜΝ.(με
επιστροφή)

13

35,84

ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

8%

32,97

6ο ΔΣ
Λιβαδειάς

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 458
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 15ης Δεκεμβρίου 2016 για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους
2016-2017.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 49081/1255/10-3-2017
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
1. Εγκρίνει το από 2-3-2017 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 15ης Δεκεμβρίου
2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
σχολικού έτους 2016-2017, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 2ου
μειοδότη του δρομολογίου με κωδ. 897 «ΔΗΛΕΣΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΔΗΛΕΣΙ (2ο χλμ) &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», Δημητρίου Γεώργιου.
2. Απορρίπτει τον Δημητρίου Γεώργιο, 2ο μειοδότη του δρομολογίου με κωδ. 897 της
διαπραγμάτευσης της 15ης/12/2016, λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης.
3. Εγκρίνει την ειδοποίηση του 3ου μειοδότη του δρομολογίου με κωδ. 897, Φράγκα
Σπυρίδωνος, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2377, με προσφορά 28,00€, για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 459
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 25ης Ιανουαρίου 2017
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού
έτους 2016-2017 και τροποποίηση δρομολογίου.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 49085/1256/10-3-2017
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
1. Εγκρίνει το από 8-3-2017 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 25ης Ιανουαρίου
2017 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
σχολικού έτους 2016-2017, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των
υποψηφίων αναδόχων.
2. Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους της διαπραγμάτευσης της 25ης/01/2017 τους
παρακάτω:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗ
ΚΥΚΛΟΦ. ΜΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜ.

ΤΙΜΗ
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1

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΕ2664

7

ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. -2

481

19,80€

2

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ2245

6

ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ&ΕΠΙΣΤΡ.

433

37,50€

3

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑΕ2655

10

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ-ΚΗΡΙΝΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

845

21,90€

ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΤΑΕ2209

2

ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ &ΕΠΙΣΤΡ.

52

35,86€

4
5

ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΕ2468

9

ΚΟΜΟΔΟ-ΜΑΓΟΥΛΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ
(ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ)

840

15,00€

6

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΕ2393

1

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΦΑΡΟΣ
ΑΥΛΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟ

6

26,50€

7

ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΕ2619

3

ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ &ΕΠΙΣΤΡ.

104

34,00€

3. Εγκρίνει την ειδοποίηση του 2ου μειοδότη του δρομολογίου με κωδ. 896 «ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ-Ν.
ΣΙΝΑΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΚΑΜΑΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», Κοντογιάννη Δημήτριου, λόγω απόρριψης του 1ου
μειοδότη Καραγκούνη Σπυρίδωνος.
4. Κηρύσσει άγονα τα κάτωθι τέσσερα (4) τμήματα/δρομολόγια:
ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΣΟΝ

1

14

ΜΗΛΙΕΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ &ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

899

ΤΑΞΙ

2

4

ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ-ΣΤΕΝΗ & ΕΠΙΣΤΡ.(ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

109

ΛΕΩΦ.

3

5

ΑΓΑΘΟ-ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΕΠΙΣΤΡ.

367

ΛΕΩΦ.

4

11

ΤΡΑΧΗΛΙ-ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ&
ΕΠΙΣΤΡ.

858

ΜΙΚ. ΛΕΩΦ.

43,70

26,50

39,36%

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

0,00

Ποσοστό
έκπτωσης

ΤΑΞΙ

Ημερήσιο
Κόστος
Δημοπράτησης

Προσφερόμενη
τιμή

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣΦΑΡΟΣ
ΑΥΛΙΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ

Κόστος
συνοδού

6

Διαδρομή

Μεταφορικό
μέσο

Κωδ. Δρομ

5. Τροποποιεί, σε συνέχεια του με αρ. 41721/1013/01-03-2017 εισερχομένου εγγράφου της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, το δρομολόγιο με κωδ. 6 «ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ», λόγω της ανάγκης παρουσίας συνοδού για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, ως εξής:
Νέο
ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος
(€)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
6

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣΦΑΡΟΣ
ΑΥΛΙΔΑΣ

ΤΑΞΙ

7,04

39,36%

50,74

30,77

Αιτιολογία

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
προσθήκης συνοδού και
του αντίστοιχου κόστους
αυτού.
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ΕΙΔΙΚΟ

Από την εν λόγω τροποποίηση δεν προκύπτει υπέρβαση του ποσοστού (20%) των
δικαιωμάτων προαίρεσης που προβλέπονταν από την διαδικασία διαπραγμάτευσης που
πραγματοποίησε η Π.Ε. Εύβοιας για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 460
ΘΕΜΑ 63ο: Κήρυξη αναδόχου δρομολογίου της διαπραγμάτευσης της 11ης Οκτωβρίου 2016 ως
έκπτωτου, λόγω μη προσέλευσης του για τη υπογραφή της οικείας σύμβασης, Π.Ε. Εύβοιας,
σχολικού έτους 2016-2017.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 49080/1254/10-32017 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
Κηρύσσει:
1. έκπτωτο τον ανάδοχο του δρομολογίου με κωδ. 147 Μωραΐτη Φώτιο, λόγω μη
προσέλευσής του για την υπογραφή της οικείας σύμβασης, μετά από έγγραφη ειδοποίηση της
Υπηρεσίας,
2. άγονο το δρομολόγιο με κωδ. 147, καθώς δεν υπάρχει επόμενος στη σειρά μειοδότης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 461
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 64o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 173.600,00€ με
Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45846/962/7-3-2017
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
1. Εγκρίνει το από 1-3-2017 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
173.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Απορρίπτει την προσφορά του Α. Βούλγαρη – Α. Παναγώνα Ο.Ε., διότι δεν κατέθεσε
φυσικό φάκελο.
3. Αποδέχεται τις προσφορές των Μακρόπουλου Πέτρου, 3Κ Τεχνική και Στάϊκου Κων/νου.
4. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών με τους ανωτέρω υποψηφίους αναδόχους.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση, διότι δεν συμφωνεί με τον
τρόπο που γίνεται η διαχείριση των προβλημάτων της Κωπαΐδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 462
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ΘΕΜΑ 65o: Τμηματική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σχετικά με την
«Αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας, τη διασύνδεσή τους με το κέντρο λήψης σημάτων και
των υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 60.000,00€ άνευ Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 41767/850/8-3-2017
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:
α) την τμηματική αποδέσμευση της υπ’ αριθμ. 8002033318/22-9-2016 εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης της τράπεζας “EUROBANK ERGASIAS A.E.”, ποσού 2.915,00€, που κατέθεσε η
εταιρεία «HELLENIC CENTER OF SECURITY Κε.Δι.Βι.Μ1», καθώς έγινε η οριστική παραλαβή και
εξόφληση της προμήθειας εξοπλισμού συστημάτων συναγερμού για τα αντλιοστάσια του
Κωπαϊδικού Πεδίου και
β) την αντικατάστασή της από νέα εγγυητική ποσού 2084,40€, η οποία αντιστοιχεί στο 5%
επί του ποσού των 41.688,00€ του ανεκτέλεστου τμήματος της σύμβασης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση, διότι δεν συμφωνεί με τον
τρόπο που γίνεται η διαχείριση των προβλημάτων της Κωπαΐδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 463
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 66o: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας πρόχειρου, μειοδοτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών (TONER) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά
μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα,
συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00€ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 49188/1312/10-32017 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:
1. τη δαπάνη και την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού, μειοδοτικού
διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια γνήσιων και
συμβατών μελανιών (TONER) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές
φαξ των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1111.01 περί Προμήθειας χαρτιού, γραφικών ειδών και
λοιπών συναφών υλικών και θα κατανεμηθεί, ως εξής:
Έτος 2017: 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έτος 2018: 18.800,00 €. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. τη διενέργεια συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γνήσιων και
συμβατών μελανιών (TONER) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές
φαξ των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή προφοράς ανά είδος, ποσού
εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
3. το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 464
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ΘΕΜΑ 67o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των οχημάτων της Π.Ε.
Εύβοιας με προϋπολογισμό 37.576,32€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (46.594,64€ με Φ.Π.Α.
24%), από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2017.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 49088/1257/10-32017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/9-3-2017 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών και
των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας με προϋπολογισμό 37.576,32€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(46.594,64€ με Φ.Π.Α. 24%), από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2017,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της μοναδικής οικονομικής
προσφοράς που κατατέθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό από τον Ιωάννη Ν. Φλώρο,
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού τον κάτωθι:
Πίνακας σειράς μειοδοσίας
Α/Α

Επωνυμία

Τιμή προσφοράς (σε €)
(χωρίς ΦΠΑ) (άρθ.6)

37.576,32
ος

1

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΛΩΡΟΣ

(ή 46.594,64 με
ΦΠΑ)

3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας του υπόψη διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 465
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας – τελική κατακύρωση αποτελέσματος του
πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51262/1328/14-3-2017
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
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3/21-6-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την
«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3 παρ. 2 & 3 της διακήρυξης, τα οποία
κατέθεσε η επιχείρηση «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
2. Κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό στον μοναδικό εναπομείναντα μειοδότη
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που προσέφερε έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) επί
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 466
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 69o: Έγκριση α) διενέργειας δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση
δύο ακινήτων στην Ιστιαία και στο Μαντούδι Ν. Εύβοιας, για την μεταστέγαση των υπηρεσιών των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.
Εύβοιας και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 51936/1312/14-32017 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
Αναβάλλει το θέμα για περαιτέρω διερεύνηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 467
ΘΕΜΑ 70o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και της διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση ενός
ακινήτου/αποθήκης για την φύλαξη υλικών, εξοπλισμού και επίπλων των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 52970/1414/15-32017 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:
1. τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου, για την εκμίσθωση ενός
ακινήτου/αποθήκης, εμβαδού τουλάχιστον 300 τ.μ., για την φύλαξη υλικών, εξοπλισμού και
επίπλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα,
2. το σχέδιο της διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 468
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 71o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 39449/392/28-2-2017,
β) 43605/434/6-3-2017 και 48660/492/14-3-2017 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 για την σχετική δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης, για προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
έτος 2017 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

Αιτιολογία

Η δαπάνη αφορά
επισκευές του
φορτηγούρυμουλκού ΚΗΥ
9370 – Ρ 2062,

Κ.Α.Ε.

03.073.0861.01

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισμού
με τις
αναμορφώσεις
έτους 2017

Δεσμευθέν
ποσό πριν
την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο
για
δέσμευση

900,00

20.000,00

1.625,00

17.475,00
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2

3

4

5

6

7

8

οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευές του
ισοπεδωτή ΙΧ
93890,
μηχανήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευές του
ισοπεδωτή ΙΧ
93890,
μηχανήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευές του
ισοπεδωτή ΙΧ
93890,
μηχανήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευές του τζιπ
ΚΗΥ-3800,οχήματος
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευές του
ισοπεδωτή ΙΧ
93890,
μηχανήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευές του
ισοπεδωτή ΚΥ
3151, μηχανήματος
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευές του
ισοπεδωτή ΚΥ
3151, μηχανήματος
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της

γενικά.

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

990,00

20.000,00

2.525,00

16.485,00

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

990,00

20.000,00

3.515,00

15.495,00

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

750,00

20.000,00

4.505,00

14.745,00

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

175,00

20.000,00

5.255,00

14.570,00

650,00

20.000,00

5.430,00

13.920,00

930,00

20.000,00

1.120,00

20.000,00

03.073.0861.01

03.073.0861.01

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.
Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

6.080,00

7.010,00

12.990,00

11.870,00
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9

10

Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του τζιπ
ΚΗΥ 3797,
οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
αυτοκινήτου ΚΗΙ
4356, οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

11

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το τζιπ ΚΗΥ-3800,
οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

12

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
τον ισοπεδωτή ΙΧ
93890,
μηχανήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

13

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το αυτοκίνητο ΚΗΙ
4356, οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

14

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το τζιπ ΚΗΥ 3797
οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

15

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

90,00

20.000,00

8.130,00

11.780,00

270,00

20.000,00

8.220,00

11.510,00

760,00

50.000,00

760,00

48.480,00

410,00

50.000,00

1.520,00

48.070,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

310,00

50.000,00

1.930,00

47.760,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

40,00

50.000,00

2.240,00

47.720,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών

700,00

50.000,00

2.280,00

47.020,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.
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Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών και
ελαστικών για το
ημιφορτηγό ΚΗΥ
3753, οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

16

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
εκχιονιστικού –
λεπίδων (φορτηγού)
ΚΗΥ 9371 ,
μηχανήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

17

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
φορτηγού ΚΗΥ
9373, οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

18

Η δαπάνη αφορά
επισκευή,
συντήρηση και
διάγνωση
προβλημάτων
τροφοδοσίας των
ημιφορτηγών ΚΗΥ3753 & ΚΗΙ-4374,
οχημάτων του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

19

20

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
εκχιονιστικού
(λεπίδων) ΚΗΥ
9390 και φορτηγού
ΚΗΥ 9373,
μηχανημάτων του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
αντιψυκτικού για όλα

συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

1.070,00

20.000,00

8.490,00

10.440,00

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

250,00

20.000,00

9.560,00

10.190,00

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

890,00

20.000,00

9.810,00

9.300,00

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

320,00

20.000,00

10.700,00

8.980,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής

940,00

50.000,00

2.980,00

46.080,00

03.073.0861.01
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τα μηχανήματα και
οχήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

21

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ελαστικών και
αλυσίδων, για το
αυτοκίνητο ΚΗΙ
4356, οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

22

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το φορτηγό ΚΗΥ
9373, οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

23

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το εκχιονιστικό –
λεπίδες (φορτηγό)
ΚΗΥ 9371,
μηχανήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

590,00

50.000,00

3.920,00

45.490,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

880,00

50.000,00

4.510,00

44.610,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

3.850,00

50.000,00

5.390,00

40.760,00

03.073.1699.01

Λοιπές
προμήθειες
υλικών.

206,00

10.000,00

405,60

9.388,40

03.073.1723.01

Προμήθεια Η/Υ,
προγραμμάτων
και λοιπών υλικών

101,68

3.000,00

705,00

2.193,32

03.073.0899.02

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές

1,84

229,24

227,40

0,00

17REQ005830245

24

25

26

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
σφραγίδων για τις
ανάγκες του Τμ.
Γραμ. Υποστήριξης
της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών
Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια ενός
εξωτερικού σκληρού
δίσκου (back up)
χωρητικότητας 1 ΤΒ,
μεγέθους δίσκου
2.5΄΄, σύνδεσης
USB 3.0, για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Ανάπτυξης.
Η δαπάνη αφορά
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την αύξηση του
ΦΠΑ που έγινε κατά
το έτος 2016 και
επιβαρύνθηκε το
κόστος της δαπάνης
για την ετήσια
μίσθωση των
γραμματοθυρίδων
στα ΕΛΤΑ.

27

28

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
προωθητή ΚΥ 456,
του εκχιονιστικού
ΚΥ 453 και ΜΕ
123350 ΙΧ, του
εκχιονιστικού ΜΕ
93852 ΙΧ και του
εκχιονιστικού –
λεπίδων (φορτηγού)
ΚΗΥ 9371,
μηχανημάτων του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση των
φορτηγών ΚΗΙ 4379
& ΚΗΥ 9376,
οχημάτων του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

αμοιβές.

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

935,00

20.000,00

11.020,00

8.045,00

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

1.240,00

20.000,00

11.955,00

6.805,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

790,00

50.000,00

9.240,00

39.970,00

03.073.1723.01

Προμήθεια Η/Υ,
προγραμμάτων
και λοιπών υλικών

1.230,08

3.000,00

806,68

963,24

17REQ005835809

29

30

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
τον προωθητή ΚΥ
456, φορτηγό ΚΗΙ
4379, εκχιονιστικόλεπίδες (φορτηγό)
ΚΗΙ-9371 και
εκχιονιστικό ΜΕ
123350 ΙΧ,
μηχανημάτων του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
κεντρικής μονάδας
Η/Υ, σκληρού
δίσκου και
πολυμηχανήματος,
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ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

για τις ανάγκες του
γραφείου του
Προϊσταμένου της
Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών

31

32

33

Η δαπάνη αφορά
επισκευή,
συντήρηση και
διάγνωση
προβλημάτων
τροφοδοσίας του
εκχιονιστικού ΚΥ
452 και του
ισοπεδωτή ΚΥ
3156, μηχανημάτων
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
επισκευή,
συντήρηση και
διάγνωση
προβλημάτων
τροφοδοσίας του
εκχιονιστικού ΚΥ
452 και του
ισοπεδωτή ΚΥ
3156, μηχανημάτων
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ελαστικών και
αλυσίδων για τον
εκσκαφέα-φορτωτή
ΚΥ 3152, τον
ισοπεδωτή ΙΧ
121635, το φορτηγό
ΚΗΙ 4352 και το
εκχιονιστικό ΙΧ
93852,
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

880,00

20.000,00

13.195,00

5.925,00

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

1.230,00

20.000,00

14.075,00

4.695,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

7.370,00

50.000,00

10.030,00

32.600,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

920,00

50.000,00

17.400,00

31.680,00

03.073.0861.01

17REQ005843400

34

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
τον προωθητή ΚΥ
452, μηχάνημα
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του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

35

36

37

38

39

40

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το φορτηγό ΚΗΙ
4379, οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το εκχιονιστικό ΚΥ
453, μηχανήματος
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Προμήθεια
ηλεκτρολογικού
υλικού για τις
ανάγκες της Π.Ε.
Ευρυτανίας
Προμήθεια γραφικής
ύλης ( εκτυπωτικό
χαρτί Α4), για τις
ανάγκες της Π.Ε.
Ευρυτανίας
17REQ005873846
Προμήθεια γραφικής
ύλης ( εκτυπωτικές
μελάνες), για τις
ανάγκες της Π.Ε.
Ευρυτανίας
17REQ005874268
Προμήθεια γραφικής
ύλης γραφικής
ύλης, για τις ανάγκες
της Π.Ε. Ευρυτανίας

03.073.1321.01

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

645,00

50.000,00

18.320,00

31.035,00

1.015,00

50.000,00

18.965,00

30.020,00

562,00

5.000,00

0,00

4.438,00

03.073.1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

03.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού, γραφικών
ειδών και λοιπών
συναφών υλικών

2.000,00

13.000,00

0,00

11.000,00

03.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού, γραφικών
ειδών και λοιπών
συναφών υλικών

4.000,00

13.000,00

2.000,00

7.000,00

03.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού, γραφικών
ειδών και λοιπών
συναφών υλικών

2.200,00

13.000,00

6.000,00

4.800,00

1.000,00

50.000,00

19.980,00

29.020,00

17REQ005874060

41

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το εκχιονιστικό ΚΗΥ
9371, τον
ισοπεδωτή ΙΧ
121635 και το
ημιφορτηγό ΚΗΥ
9389, μηχανημάτων
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.
03.073.1321.01
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Έργων.

42

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
φορτηγού ΚΗΙ
4379, οχήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

4.650,00

20.000,00

15.305,00

45,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

800,00

50.000,00

20.980,00

28.220,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

860,00

50.000,00

21.780,00

27.360,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

900,00

50.000,00

22.640,00

26.460,00

600,00

1.000,00

124,00

276,00

570,40

5.000,00

0,00

4.429,60

17REQ005859065

43

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το εκχιονιστικό ΜΕ
123350 και για τα
οχήματα ΚΗΥ 9375
και ΚΗΙ 4379 του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

44

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
τον φορτωτή ΙΧ
93851 μηχάνημα
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

45

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το τζιπ ΚΗΥ 9377
και το ημιφορτηγό
ΚΗΙ 4374, οχήματα
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

46

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το συνεργείο του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

03.073.1729.01

Προμήθεια κάθε
είδους μηχανικού
και λοιπού
εξοπλισμού.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια ενός
σετ βαρών για
ζυγαριά OHAUS,
απαραίτητα για την

03.073.1925.01

Προμήθεια
μηχανημάτων και
εργαλείων γενικά.

47

62

ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

λειτουργία του Τμ.
Εργαστηρίων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

48

49

50

Η δαπάνη αφορά
την εκτύπωση 50
τεμαχίων μπλοκ των
50χ2 φύλλων
αυτογραφικών
μεγέθους Α4, για
διαταγή πορείας και
δελτίο κίνησης
οχημάτων και 50
τεμ. μπλοκ των
50χ2 φύλλων
αυτογραφικών
μεγέθους Α4, για
εντολή καυσίμων
των οχημάτων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
τηλεχειριστηρίου
φρενομέτρου για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών
Η δαπάνη αφορά
την επισκευή
αναλυτή
καυσαερίων και
αμορτισερομέτρου
της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών

03.073.0843.01

Εκδόσεις –
Εκτυπώσεις –
Βιβλιοδεσία
(περιλαμβάνεται
και η προμήθεια
χάρτου

750,00

10.000,00

210,00

9.040,00

03.073.1329.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

650,00

1.500,00

850,00

0,00

03.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

2.350,00

5.000,00

2.281,80

368,20

03.073.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

253,95

10.000,00

611,60

9.134,45

297,60

5.000,00

4.631,80

70,60

213,19

5.000,00

570,40

4.216,41

17REQ005853156

51

Η δαπάνη αφορά
την αντικατάσταση
των μπαταριών σε
UPS της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών

52

Η δαπάνη αφορά
ηλεκτρολογικές
εργασίες στην
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών

03.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
διαθλασίμετρου
(όργανο μέτρησης)
για την διεξαγωγή

03.073.1925.01

Προμήθεια
μηχανημάτων και
εργαλείων γενικά

53
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54

του ποιοτικού
ελέγχου των
οπωροκηπευτικών
ειδών και των
φρούτων, για τις
ανάγκες, της Δ/νσης
Αγρ. Οικον. &
Κτηνιατρικής,
Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
κτηνιατρικού υλικού,
για την ανάγκη
διενέργειας
ενδοδερμικού
φυματινισμού των
βοοειδών και
μέτρηση πάχους του
δέρματος πριν και
μετά τον
φυματινισμό.

03.073.1214.01

Προμήθεια
κτηνιατρικού
υλικού

646,54

2.000,00

0,00

1.353,46

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

720,00

50.000,00

23.540,00

25.740,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

600,00

50.000,00

24.260,00

25.140,00

560,00

50.000,00

24.860,00

24.580,00

80,00

50.000,00

25.420,00

24.500,00

55

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το εκχιονιστικό ΙΧ
93852, το ρυμουλκό
ΚΗΥ 9370, τον
προωθητή ΚΥ 456,
τον εκσκαφέα ΙΧ
121637 και τον
φορτωτή ΙΧ 121636
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

56

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
το διαγραμμιστικό
ΚΥ 3153 και το
φορτηγό ΚΗΥ 9373,
οχήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

57

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ελαστικών και
αλυσίδων για το
αυτοκίνητο ΚΗΥ
3799, όχημα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
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58

59

ανταλλακτικών για
το εκχιονιστικό ΜΕ
121635, την λεπίδα
ΚΗΥ 9390 και το
φορτηγό ΚΗΥ 9375,
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
φωτοτυπικού
μηχανήματος –
πολυμηχανήματος,
για τις ανάγκες, της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

03.073.1713.01

Προμήθεια
γραφομηχανών,
μηχανημάτων
φωτοαντιγραφικής
κλπ μηχανών
γραφείου

2.500,00

5.000,00

0,00

2.500,00

03.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών υλικών

235,60

3.000,00

2.036,76

727,64

03.073.0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή κτιρίων
γενικά και λοιπών
μόνιμων
εγκαταστάσεων

620,00

15.000,00

0,00

14.380,00

03.073.0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή κτιρίων
γενικά και λοιπών
μόνιμων
εγκαταστάσεων

1.400,00

15.000,00

620,00

12.980,00

03.073.1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

600,00

5.000,00

562,00

3.838,00

17REQ005882321

60

61

62

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
βελτιωμένης
έκδοσης του
προγράμματος
ΤΕΚΤΟΝ 16 για το
κλειδί της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων με
SN 4897.
Η δαπάνη αφορά
υδραυλικές εργασίες
στο κτίριο που
στεγάζονται οι
Δ/νσεις Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπ/σης και
η Δ/νση Αγρ.
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π
Ε Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά
ηλεκτρολογικές
εργασίες στο κτίριο
που στεγάζονται οι
Δ/νσεις Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπ/σης και
η Δ/νση Αγρ.
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π
Ε Ευρυτανίας.
17REQ005886597

63

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
υδραυλικών υλικών,
για τις ανάγκες του
κτιρίου που
στεγάζονται οι
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Δ/νσεις Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπ/σης και
η Δ/νση Αγρ.
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π
Ε Ευρυτανίας.

64

65

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ηλεκτρολογικού
υλικού, για τις
ανάγκες του κτιρίου
που στεγάζονται οι
Δ/νσεις Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπ/σης και
η Δ/νση Αγρ.
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π
Ε Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
υαλοπαραθύρων,
για τις ανάγκες του
κτιρίου που
στεγάζονται οι
Δ/νσεις Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπ/σης και
η Δ/νση Αγρ.
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π
Ε Ευρυτανίας.

03.073.1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

300,00

5.000,00

1.162,00

3.538,00

03.073.1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

1.240,00

5.000,00

1.462,00

2.298,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

2.980,00

50.000,00

25.500,00

21.520,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής

1.239,00

50.000,00

28.480,00

20.281,00

17REQ005886803

66

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
τα ημιφορτηγά
ΚΗΙ4374 & ΚΗΥ
9375, το φορτηγό
ΚΗΥ 9373, τους
προωθητές ΚΥ
3157 & ΚΥ 456, τον
φορτωτή ΙΧ 121636,
τον εκσκαφέαφορτωτή ΙΧ 121637,
τον ισοπεδωτή ΙΧ
121635, το
εκχιονιστικό ΚΥ 453
και το εκχιονιστικόλεπίδες ΚΗΥ 9400,
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
17REQ005889562
Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
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67

68

69

70

ανταλλακτικών για
το διαγραμμιστικό
ΚΥ 3153, την
εκχιονιστική λεπίδα
ΚΗΥ 9390, το
φορτηγό ΚΗΥ 9376,
το φορτηγό ΚΗΥ
9376, τον
εκσκαφέα-φορτωτή
ΚΥ 3152 και τον
ισοπεδωτή ΙΧ
93890, μηχανήματα
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
τον ισοπεδωτή ΙΧ
121635, μηχάνημα
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
τον ισοπεδωτή ΙΧ
93890, τον
ισοπεδωτή ΚΥ3156,
το φορτηγό
ΚΗΥ9376, τον
φορτωτή ΙΧ121636,
το εκχιονιστικό ΙΧ
93852 και την
εκχιονιστική λεπίδα
ΚΗΥ 9400,
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
ανταλλακτικών για
τον φορτωτή
ΙΧ121636,
μηχάνημα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
κτηνιατρικού υλικού

μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

333,00

50.000,00

29.719,00

19.948,00

1.235,00

50.000,00

30.052,00

18.713,00

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.

870,00

50.000,00

31.287,00

17.843,00

03.073.1214.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών

270,00

2.000,00

646,54

1.083,46

03.073.1321.01

03.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά.
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(γάντια διάφορα),
για τις ανάγκες του
Τμήματος
Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.

71

μέσων ξηράς
γενικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 469
ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50735/510/13-3-2017
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για την πρόσληψη τριών
(3) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ως
κατωτέρω:

Α/α

1

2

Αιτιολογία

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Αμοιβή για την
Αμοιβές
πρόσληψη
προσωπικού με
τριών (3)
σχέση εργασίας
ατόμων με
ιδιωτικού δικαίου
σχέση
0342
ορισμένου χρόνου
εργασίας
(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά
Ι.Δ.Ο.Χ.
(συμπεριλαμβάνεται
χρονικής
και το εποχικό
διάρκειας δύο
προσωπικό)
(2) μηνών
Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
Εισφορές σε
οργανισμούς
ασφαλιστικούς
για την
οργανισμούς
πρόσληψη
προσωπικού με
τριών (3)
σχέση εργασίας
ατόμων με
0352
ιδιωτικού δικαίου
σχέση
ορισμένου χρόνου
εργασίας
(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά
Ι.Δ.Ο.Χ.
(συμπεριλαμβάνεται
χρονικής
και το εποχικό
διάρκειας δύο
προσωπικό)
(2) μηνών
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισμού
με τις
αναμορφώσεις
έτους 2017

Δεσμευθέν
ποσό
πριν την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο
για
δέσμευση

7.000,00

60.000,00

33.000,00

27.000,00

2.000,00

18.500,00

11.500,00

5.000,00

9.000,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, επισημαίνοντας τις πάγιες και σταθερές ανάγκες των
υπηρεσιών, δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου και
πρότεινε “μόνιμους υπαλλήλους, με πλήρη δικαιώματα”.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 470
ΘΕΜΑ 73ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την εκτέλεση ερευνητικού έργου: «Μελέτη του
παραδοσιακού τυριού “Τσαλαφούτι” Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51265/1153/14-3-2017
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης του παρακάτω αναγραφόμενου έργου για τις ανάγκες της
Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:
Α/Α

Τίτλος έργου/προμήθειας

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ: "ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΡΙΟΥ
"ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ"
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ"

071. 9769

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ

Ποσό για
δέσμευση
πίστωσης
14.260,00€

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “την θεωρεί
αποπροσανατολιστική , ιδιαίτερα τώρα που η παραδοσιακή φέτα έχασε την αναγνωρισιμότητά της”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 471
ΘΕΜΑ 74o: Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για το έργο: «Επισκευή Σχολικών
Μονάδων Δήμου Καρπενησίου» του Τεχνικού Προγράμματος 2017 της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43182/348/3-3-2017
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
Εγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση πίστωσης 139.000,00 € με Φ.Π.Α. για το έργο με τίτλο:
«Επισκευή Σχολικών Μονάδων Δήμου Καρπενησίου» του Τεχνικού Προγράμματος 2017 της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 472
ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις
της Π.Ε. Ευρυτανίας της 25ης εντολής πληρωμής (μερική εξόφληση) του έργου: «Οδός Δομνίστα –
Ρόσκα – Πάντα Βρέχει – Όρια Νομού – Ν.Α. Ευρυτανίας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50421/509/14-3-2017
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 τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις
της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:
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Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΠΟΣΟ σε
ευρώ

25η εντολή πληρωμής του Έργου «Οδός Δομνίστα-Ροσκά-Πάντα Βρέχει-Όρια
Νομού-Ν.Α. Ευρυτανίας»
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 766
Προϋπολογισμός : 9.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης : 4.268.057,75 ευρώ
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 2.800.000,00 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 71.299,54 ευρώ
ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ : 50.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 21.299,54
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 1.393.571,03 ευρώ.
Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»

ΣΥΝΟΛΟ:
71.299,54 €
ΜΕΡΙΚΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ:
50.000,00

Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.
Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

Ποσό
Εγκεκρ.
Π/Υ

Δεσμευθέν
ποσό

03.071.9453

«Συγκοινωνίες»

50.000,00

400.000,00

350.000,00

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης
0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 473
ΘΕΜΑ 76o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 45255/481/7-3-2017
και β) 51851/535/14-3-2017 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2017 από τον ειδικό Φορέα 073 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1.

2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

πληρωμή
προμήθειας δύο
σφραγίδων για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ
πληρωμή δαπάνης
προμηθείας τριών
(3) τόνερ (hp 287,
hp 25 και hp 1015)
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε
ΦΩΚΊΔΑΣ

Κ.Α.Ε.

02.04.073.1699.01

02.04.073.1111.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Λοιπές
προμήθειες

49,60

12.000,00

1.900,92

10.049,48

Προμήθεια
χαρτιού, γραφικών
ειδών και λοιπών
συναφών υλικών

533,20

25.000,00

11.624,24

12.842,56
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3.

4.

πληρωμή δαπάνης
προμηθείας μελάνι
ου για τον
εκτυπωτή hp 1022 )
για τις ανάγκες του
τμήματος
μισθοδοσίας της
Π.Ε ΦΩΚΊΔΑΣ
πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια
μελανιών για τους
εκτυπωτές τα
Φωτοτυπικά και τα
FAX tτων
υπηρεσιών της Π.Ε
Φωκίδας της Α/θμια
την Β/θμια
Εκπαίδευση και το
ΚΕΔΔΥ.

02.04.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού, γραφικών
ειδών και λοιπών
συναφών υλικών

65,00

25.000,00

12.157,44

12.777,56

02.04.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού, γραφικών
ειδών και λοιπών
συναφών υλικών

9.000,00

25.000,00

12.222,44

3.777,56

9.647,80

87.000,00

37.905,04

39.447,16

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Α/Α

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος
θα αποκρούσει την
από 18/12/2007 με
αριθμό κατάθεσης
128/21.12.2017
αγωγή που άσκησε
ο Δαμιανός
Μουτσέλης και
λοιποί 99
υπάλληλοι ενώπιον
του Μονομελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς στην
δικάσιμο της
23/03/2017 ή σε
κάθε μετ΄ αναβολής
ορισθείσας.
Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρων οι
οποίοι θα
εκπροσωπήσουν τη
Π.Ε Φωκίδας
ενώπιον
Δικαστηρίων
πληρωμή εργασίας
για την τοποθέτηση
δύο πρίζες data
voice με κανάλι
καλωδίων για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών της
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
πρόσωπων

584,32

20.000,00

11.744,27

7.671,41

02.04.073.0871.01

Αμοιβές φυσικών
πρόσωπων

3.000,00

20.000,00

12.328,59

4.671,41

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

45,00

9.190,00

540,00

8.605,00

02.04.073.0851.01
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4

5

6

7

8

πληρωμή δαπάνης
προμηθείας
ηλεκτρολογικού
υλικού για τις
ανάγκες των κτιρίων
της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ
πληρωμή δαπάνης
προμηθείας
ηλεκτρολογικού
υλικού δύο πρίζες
data voice με κανάλι
καλωδίων για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών της
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ
πληρωμή
προμήθειας
διαχωριστικών
αλουμινίου σ την
οικονομικής
υπηρεσίας και ενός
παραθύρου στο
τμήμα μισθοδοσίας
πληρωμή δαπάνης
για την αλλαγή και
αναγόμωση των
πυροσβεστήρων
της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών της
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ
Πληρωμή δαπάνης
για την προμήθεια
δύο (2) Σένσορες
Οξυγόνου για τις
ανάγκες των
μηχανημάτων του
ΚΤΕΟ της Π.Ε.
Φωκίδας.

02.04.073.1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

910,00

2.826,00

473,68

1442,32

02.04.073.1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

45,00

2.826,00

1.383,68

1397,32

Λοιπές
προμήθειες

4.200,00

12.000,00

1.950,52

5.849,48

Λοιπές
προμήθειες

471,42

12.000,00

6.150,52

5.378,06

Προμήθεια κάθε
είδους μηχανικού
και λοιπού
εξοπλισμού

372,00

500,00

0,00

128,00

9.627,74

79.342,00

34.571,26

35.143,00

02.04.073.1699.01

02.04.073.1699.01

02.04.073.1729.01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 474
ΘΕΜΑ 77ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45256/482/7-3-2017
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 δέσμευση πίστωσης, την πληρωμή δαπάνης και την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Ε.Φ 04.073, ΚΑΕ 0899.01, ποσού 1.000,00 €, στο όνομα
του υπολόγου κ. Αθανασίου Ψιλογιάννη, υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την προμήθεια παραβόλων ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των
οχημάτων της Π.Ε. Φωκίδας.
Ημερομηνία λήξεως του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 12-122017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 475

72

ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

ΘΕΜΑ 78ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, Π.Ε.
Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52255/540/14-3-2017
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 συνολική δαπάνη, ύψους 2.250€, για την κάλυψη της εκδήλωσης εορτασμού της
Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην Π.Ε. Φωκίδας, η οποία αναλύεται ως εξής:
Ηχητική κάλυψη
1.450 €
Στεφάνια – λουλούδια
400 €
Γλυκά – ποτά – αναψυκτικά
400 €
Τα στεφάνια θα κατατεθούν από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Κυβέρνησης και των Δήμων του Νομού που μετέχουν στην
εορτή. Τα γλυκά και τα ποτά θα προσφερθούν στους προσκεκλημένους, σύμφωνα με τους
εθιμοτυπικούς κανόνες, στο Κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα 073, ΚΑΕ 5161.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 476
ΘΕΜΑ 79ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45503/484/7-3-2017
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 δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης των παρακάτω έργων –
μελετών στην Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με το αρθ.5 του Ν.4071/2012, ως εξής:
α/α

1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Αποκατάσταση Ζημιών Ασφαλτικού
οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας επί
της οδού Αριθμ 4 Δεσφίνα έως Όρια Νομού.»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΤΟΚΩΝ

ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ

071
ΚΑΕ 9779.01

40.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 477
ΘΕΜΑ 80ο: 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 τα υπ’ αριθμ. α) 42926/870/7-3-2017
και β) 48933/1000/14-3-2017 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
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Α) την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις
και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2017, Π.Ε.
Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

3

4

5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή δαπάνης για
τις εκδηλώσεις
ης
εορτασμού της 25
Μαρτίου για αγορά
στεφανιών, ηχητική
κάλυψη κτλ.
Πληρωμή δαπάνης για
τις εκδηλώσεις
εορτασμού της κήρυξης
της Επανάστασης στη
Ρούμελη στην Ιερά
Μονή Οσίου Λουκά στις
29 Μαρτίου, για
προσκλήσεις και
αποστολή
προσκλήσεων, αγορά
στεφανιών, ηχητική
κάλυψη κτλ
Πληρωμή δαπάνης για
τις εκδηλώσεις
εορτασμού της λήξης
ου
του 2 Παγκοσμίου
Πολέμου (9 Μαΐου), Η
ανωτέρω δαπάνη
συνίσταται για αγορά
στεφανιών και ηχητική
κάλυψη κλπ
Πληρωμή δαπάνης για
τις εκδηλώσεις
εορτασμού της
Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου
(19 Μαΐου). Η ανωτέρω
δαπάνη συνίσταται για
αγορά στεφανιών και
ηχητική κάλυψη κλπ
Πληρωμή δαπάνης για
την αγορά αυγών,
τσουρεκιών και αμνών
για να διανεμηθούν τις
ημέρες του Πάσχα στα
γηροκομεία των
πόλεων των δήμων
Λεβαδέων –Θηβαίων
(ΟΧΕΚ, Εστία Μητέρας,
Αγία Ταβιθά
κτλ.),ανάλογα με τα
φιλοξενούμενα άτομα,
καθώς στα παιδιά
ειδικών αναγκών του
κέντρου
αποκατάστασης.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

02.05.073.516
1.01

Δαπάνες
Εθνικού
χαρακτήρα

3000,00

10000,00

0

10000,00

02.05.073.516
1.01

Δαπάνες
Εθνικού
χαρακτήρα

1800,00

10000,00

3000,00

7000,00

02.05.073.084
5.01

Δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

550,00

10000,00

8000,00

2000,00

02.05.073.516
1.01

Δαπάνες
Εθνικού
χαρακτήρα

500,00

10000,00

4800,00

5200,00

02.05.073.084
5.01

Δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

750.00

10000,00

8550,00

1450,00
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6

7

8

9

Πληρωμή δαπάνης για
τεχνική υποστήριξη της
αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων όλων των
διοικητικών
συμβουλίων,
συσκέψεων και λοιπά
για ένα έτος της
Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας και
θα περιλαμβάνει:
Α) Τεχνική Υποστήριξη
με εξειδικευμένο άτομο
Β) Σέρβις για την καλή
λειτουργία του
συνεδριακού
συστήματος με
παρουσία τεχνικού
Γ) Το σέρβις όλου του
ηχητικού και
οπτικοακουστικού
συστήματος
Δ) Το φωτισμό της
αίθουσας με DIMER
Ε) και ό, τι χρειαστεί
πλέον για τις ανάγκες
των εκδηλώσεων και
των διοικητικών
συμβουλίων για το
χρονικό διάστημα 1-32017 έως 31-12-2017
Δίμηνη παράταση της
σύμβασης με την ΑΦΟΙ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε μόνο
για τις υπηρεσίες των
παραγράφων2 και 3
Πληρωμή δαπάνης για
νέα παροχή ισχύος για
σύνδεση με το δίκτυο
χαμηλής τάσης,
εγκατάστασης
(φανάρια),που
βρίσκεται στο πέρα
χωριό
Δέσμευση ποσού για
προμήθεια χαρτιού

02.05.073.087
9.01

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

02.05.073.087
9.01

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

02.05.073.083
2.01

02.05.073.084
3.01

10

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.05.073.071
9.01

11

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού

02.05.073.071
9.01

12

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη

02.05.073.071
9.01

4300.00

39624,86

26571,34

13053,22

861,80

39624,86

30871.,64

8753,22

Ηλεκτρική
ενέργεια

293,08

115000,00

100000,00

15000,00

Εκδόσεις –
Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία

6000,00

12000,00

5000,00

7000,00

200,00

35.000,00

15000,00

20000,00

100,00

35.000,00

15200,00

19800,00

200,00

35.000,00

15300,00

19700,00

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εξωτερικό και
αντίστροφα
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εξωτερικό και
αντίστροφα
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εξωτερικό και
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αντίστροφα

13

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας

02.05.073.071
9.01

14

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Ανάπτυξης

02.05.073.071
9.01

15

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής

02.05.073.071
9.01

16

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.05.073.071
9.01

17

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων του
τμήματος
Περιβάλλοντος

02.05.073.071
9.01

18

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας

02.05.073.071
9.01

19

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.05.073.072
1.01

20

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης

02.05.073.072
1.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εξωτερικό και
αντίστροφα
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εξωτερικό και
αντίστροφα
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εξωτερικό και
αντίστροφα
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εξωτερικό και
αντίστροφα
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εξωτερικό και
αντίστροφα
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εξωτερικό και
αντίστροφα
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινούμενω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινούμενω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717

100,00

35.000,00

15500,00

19500,00

200,00

35.000,00

15600,00

19400,00

9.000,00

35.000,00

15800,00

19200,00

10000,00

35.000,00

100,00

35.000,00

14600,00

200,00

100,00

35.000,00

34900,00

100,00

400,00

32.000,00

25000,00

7.000,00

1.000,00

32.000,00

25400,00

6600,00

34800,00

10200,00

76

ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

21

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού

02.05.073.072
1.01

22

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη

02.05.073.072
1.01

23

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής

02.05.073.072
1.01

24

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.05.073.072
1.01

25

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας

02.05.073.072
1.01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

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

200,00

32000,00

26400,00

5600,00

800,00

32.000,00

26600,00

5400,00

2500,00

32.000,00

27400,00

4600,00

1800,00

32.000,00

29900,00

2100,00

300,00

32.000,00

31700,00

300,00

45054.88

253624,86

215821,64

37803,22

Β) την πληρωμή δαπάνης για δαπάνες, για τις οποίες έχουν δεσμευτεί σχετικές πιστώσεις με
προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε., και πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος,
Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω
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Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή δαπάνης για την
ετήσια κάλυψη συνδρομών
στις ακόλουθες ημερήσιες και
εβδομαδιαίες εφημερίδες
τοπικού τύπου 1. ΒΟΙΩΤΙΚΗ
ΩΡΑ 2. ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ 3.
ΔΙΑΒΗΜΑ συνδρομή 200,00€
την μία. Από την ανωτέρω
δαπάνη θα καλύπτονται
συνδρομές τριών αντιτύπων
για την ενημέρωση των
αιρετών οργάνων (Γραφεία
Αντιπεριφεριαρχών) της Π.Ε.
Βοιωτίας.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

02.05.073.1121.01

Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,
περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών
συναφών εκδόσεων

1800,00

Γ) την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις
και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2017, Π.Ε.
Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

3

4

5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Επιστροφή ποσού στον
Κωστούλα Θεόδωρο
επειδή δεν έγινε η
μεταβίβαση του ΒΙΜ
7975 αυτ/του
Αμοιβή για αποξήλωση
γυψοσανίδας
αποκατάσταση οροφής
με γωνίες αλουμινίου
και βαφή του τοιχίου
στο γραφείο
Περιβάλλοντος, καθώς
και αλλαγή κύλισης
συρόμενης πόρτας
Αμοιβή στον Δικηγόρο
στη υπόθεση περί
άσκησης αίτησης
αναστολής για
προσωρινή διαταγή
αναστολής εκτέλεσης
της αρ,2853/16-12-16
αποφάσεως του
υπουργού
περιβάλλοντος και
ενέργειας
Αμοιβή και
Ε .Φ.Κ.Α στον
Δικηγόρο για την
υπόθεση Χαραλάμπου
Βρούζα στη δικάσιμο
της 23-3-17
Αμοιβή και
Ε .Φ.Κ.Α στον
Δικηγόρο για την
υπόθεση Γεωργίου
Μανωλίδη και λοιπών
στη δικάσιμο της 23-3-

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

02.05.073.3199
.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00

5000,00

1273,15

3726,85

02.05.073.0879
.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

372,00

39624,86

22741,70

16883,16

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

502,20

35089,96

23509,40

11580,56

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

414,72

35089,96

24011,60

11078,36

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

414,72

35089,96

24426,32

10663,64
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6

Αμοιβή και
Ε .Φ.Κ.Α στον
Δικηγόρο για την
υπόθεση Δημητρίου
Ζάγκα και Λάμπρου
Ψαρόμυαλου στη
δικάσιμο της 23-3-17

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

584,32

35089,96

24841,04

10248,92

7

Αμοιβή σε Δικαστικό
Επιμελητή για
τέσσερεις επιδόσεις

02.05.073.0894
.01

ΔικαστικάΣυμβολαιογραφι
κά έξοδα

173,60

5000,00

154,20

4845,80

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

513,92

35089,96

25425,36

9664,60

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

584,32

35089,96

25939,28

9150,68

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

613,12

35089,96

26523,60

8566,36

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

414,72

35089,96

27136,72

7953,24

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

513.92

35089,96

27551,44

7538,52

5266,56

84714,82

8

9

10

11

12

Αμοιβή και
Ε .Φ.Κ.Α στον
Δικηγόρο για την
υπόθεση Ευάγγελου
Γκιζάνη και λοιπών στη
δικάσιμο της 23-3-17
Αμοιβή και
Ε .Φ.Κ.Α στον
Δικηγόρο για την
υπόθεση Βασιλείου
Μιχάλη και λοιπών στη
δικάσιμο της 23-3-17
Αμοιβή και
Ε .Φ.Κ.Α στον
Δικηγόρο για την
υπόθεση ΣΤΕΛΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ στη
δικάσιμο της 23-3-17
Αμοιβή και
Ε .Φ.Κ.Α στον
Δικηγόρο για την
υπόθεση Ιωάννη
Καραγιαννοπούλου και
τoυ Erjoh Metush του
Faίr στη δικάσιμο της
23-3-17
Αμοιβή και
Ε .Φ.Κ.Α στον
Δικηγόρο για την
υπόθεση Αχιλλέα
Τσότρα στη δικάσιμο
της 23-3-17

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

51720,49

32864,66

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι διαφωνεί με τα ποσά που υπερβαίνουν τα 500 € και
προτείνονται για την κάλυψη των εκδηλώσεων με α/α 1, 2 & 3 της παρ. Α, ζητώντας να εγκριθεί
μόνο το 50 % αυτών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 478
ΘΕΜΑ 81o: 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. 45380/1187/7-3-2017
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 κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017, Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

3

4

5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Πληρωμή λοιπών
πρόσθετων αμοιβών και
αποζημιώσεων
υπαλλήλων της ΠΕ
Εύβοιας για το έτος 2017
(με αναδρομική ισχύ από
1/1/2017)
παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών για τις ανάγκες
της Π.Ε Εύβοιας και των
Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης
μηνός Νοεμβρίου έτους
2016
παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών για τις ανάγκες
της Π.Ε Εύβοιας και των
Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης
μηνός Δεκεμβρίου έτους
2016
Παροχή υπηρεσιών
εκτύπωσης,
φωτοαντίγραφα Α4 μονής
όψης (6980
τεμάχια),φωτοαντίγραφα
Α4 διπλής όψης (4740
τεμάχια)φωτοαντίγραφα
Α3 μονής όψης (250
τεμάχια),φωτοαντίγραφα
Α4 έγχρωμα (90
τεμάχια),φωτοτυπίες
ξηρογραφικό (144
τεμάχια),φωτοαντίγραφα
Α3 διπλής (137 τεμάχια),
plot έγχρωμων σχεδίων
(22 τεμάχια),βιβλιοδεσίες
σπιράλ 10 τεμάχια),scan
έγχρωμων σχεδίων (4
τεμάχια) για τις ανάγκες
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων & του Τμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας
Παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής
δύο (2) φωτοτυπικών
μηχανημάτων Konica
Minolta 7245,Konica
Minolta 7020 της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων και ενός
(1) μηχανήματος Kyocera
Taskalfa 1800 του
Τμήματος Μεταφορών και
Επικοινωνιών Αλιβερίου

02.02.073.
0519.01

02.02.073.
0823.02

02.02.073.
0823.02

02.02.073.
0843.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Λοιπές
πρόσθετες
αμοιβές και
αποζημιώσεις

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

27.900,00

27.900,00

0,00

0,00

3.363,06

8.204,68

0,00

4.841,62

4.377,36

8.204,68

3.363,06

464,26

500,00

7.102,20

10.884,41

8.452,60

Ταχυδρομικά

Ταχυδρομικά

Εκδόσεις
εκτυπώσεις
βιβλιοδεσία
(περιλαμβάνεται
και η προμήθεια
χαρτιού)

1.500,00

02.02.073.
0869.01

9.102,2

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού
100,32

19.437,33
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

της ΠΕ Εύβοιας
Παροχή υπηρεσιών
συντήρησης κλιματιστικής
μονάδος του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ
Εύβοιας
Προμήθεια δέκα (10)
συσσωρευτών για τις
ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας
Προμήθεια υλικών
(σωλήνες διαφόρων
διατομών,συνδέσμων,θερ
μοσίφωνες,μπαταρίες,νιπτ
ήρες,σπιράλ,σοφώνια,βρύ
σες,γωνιές κ.α.)για την
συντήρηση του κτιρίου της
ΠΕ Εύβοιας
Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για
τις ανάγκες της ΠΕ
Εύβοιας
Προμήθεια προγράμματος
ΕΠΑΦΟΣ για τις ανάγκες
της Δ/νσης Β’/θμιας
Εκπαίδευσης Εύβοιας
Αμοιβές για δαπάνες
καθαριότητας σύμβασης
των χώρων των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και
των Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης έως
21-09-2016
Αμοιβές για δαπάνες
έγκρισης παράτασης της
σύμβασης παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας
των χώρων των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και
των Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης από
26-9-2016 έως 26-112016
Αμοιβές για δαπάνες
έγκρισης απευθείας
ανάθεσης παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας
των χώρων των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και
των Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης από
01-12-2016 έως 31-122016
αμοιβή δικηγόρου για
άσκηση ή μη ενδίκου
μέσου κατά της με
αριθμ.187/2016
απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκίδας ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου
Εύβοιας
Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής για το
έτος 2017

02.02.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

02.02.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες

02.02.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες

02.02.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες

02.02.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
προγραμμάτων
λοιπών υλικών
Αμοιβές για
καθαριότητα

02.02.073.
0875.02

02.02.073.
0875.02

02.02.073.
0875.02

02.02.073.
0894.01

02.02.073.
5241.01

148,80

19.437,33

10.984,73

8.303,80

24,80

21.479,85

5.916,81

15.538,24

2.000,00

21.479,85

5.941,61

13.538,24

1.217,18

21.479,85

7.941,61

12.321,06

60,76

2.953,00

350,00

2.542,24

6.858,50

75.000

50.000

18.141,50

6.859,11

75.000

56.858,50

11.282,39

3.588,86

75.000

569,16

30.000

14.272,60

15.158,24

451.300,00

451.300,00

0,00

0,00

Αμοιβές για
καθαριότητα

Αμοιβές για
καθαριότητα

63.717,61

7.693,53

Δικαστικά
συμβολαιογραφικ
ά έξοδα

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής

81

ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

16

17

Προμήθεια 15 δάφνινων
02.02.073.
στεφανιών ανά εκδήλωση
5161.01
(σύνολο προμήθειας 60
δάφνινα στεφάνια) για τις
ης
εκδηλώσεις της 25
ης
Μαρτίου, της 28
Οκτωβρίου, εορτασμού
Εθνικής Αντίστασης
(κινητή εορτή) και Ημέρας
Ενόπλων Δυνάμεων(21
Νοεμβρίου) για το έτος
2017
Παροχή υπηρεσιών
02.02.073.
ηχητικής κάλυψης των
5161.01
ης
εκδηλώσεων της 25
ης
Μαρτίου, της 28
Οκτωβρίου, εορτασμού
Εθνικής Αντίστασης
(κινητή εορτή) και Ημέρας
Ενόπλων Δυνάμεων (21
Νοεμβρίου) για το έτος
2017
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Δαπάνες εθνικού
χαρακτήρα

3.000,00

9.008,00

0,00

6.008,00

3.000,00

9.008,00

3.000,00

3.008,00

515.867,91

883.994,77

233.730,94

Δαπάνες εθνικού
χαρακτήρα

134395,92

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες πλην εκείνων με
α/α 16 & 17, που αφορούν εκδηλώσεις και τις οποίες θεωρεί υπερβολικές. Ζήτησε μάλιστα να
εγκριθεί μόνο το 50 % των συγκεκριμένων ποσών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 479
ΘΕΜΑ 82o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους” (ΤΕΒΑ/FEAD της
Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2017.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51688/1309/14-3-2017
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 την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους”
(ΤΕΒΑ/FEAD) της Π.Ε. Εύβοιας κατά το οικονομικό έτος 2017, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

02.071.9475.
01

1

πληρωμή του Υποέργου
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, της
Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»K.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ (Κωδικός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Επενδύσεις
εκτελούμενες από
επιχορηγήσεις του
Υπουργείου
Υγείας και
Πρόνοιας

1.273.821,03

1.505.002,83

0,00

231.181,80
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2

3

4

ΟΠΣ 5000187) του
Επιχ/κου Προγ/τος
Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής
(ΤΕΒΑ)
πληρωμή του Υποέργου
ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, της
Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»K.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ (Κωδικός
ΟΠΣ 5000187) του
Επιχ/κου Προγ/τος
Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής
(ΤΕΒΑ)
Παροχή υπηρεσιών
αποθήκευσης,
συντήρησης,
συσκευασίας ανά
σημείου και διανομής
ξηρού φορτίου και φέτας
από τις Κεντρικές
Αποθήκες στα σημεία
διανομής των Δήμων του
Ν. Εύβοιας
(συμπληρωματική
δαπάνη λόγω μη
υπολογισμού του ΦΠΑ
στην υπ΄αρ.1δαπάνη της
υπ’ αρ.1649/2016
απόφασης της ΟΕ)
Παροχή υπηρεσιών
αποθήκευσης,
συντήρησης,
συσκευασίας ανά σημείο
και διανομής ξηρού
φορτίου και φέτας από τις
Κεντρικές Αποθήκες στα
σημεία διανομής των
Δήμων του Ν. Εύβοιας
Προμήθεια χιλίων (1.000)
πλαστικών σακουλών

02.071.9475.
01

Επενδύσεις
εκτελούμενες από
επιχορηγήσεις του
Υπουργείου
Υγείας και
Πρόνοιας

02.02.071.94
75.01

02.02.071.94
75.02

02.02.071.94
75.02

5

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

207.709,25

1.505.002,83

1.273.821,03

23.472,55

571,20

1.505.002,83

1.481.530,28

22.901,35

2.380,00

1.505.002,83

1.482.101,48

20.521,35

20,00

1.505.002,83

1.484.481,48

20.501,35

1.484.501,48

7.525.014,15

5721934,27

318.578,40

Επενδύσεις
εκτελούμενες από
επιχορηγήσεις του
Υπουργείου
Υγείας και
Πρόνοιας

Επενδύσεις
εκτελούμενες από
επιχορηγήσεις του
Υπουργείου
Υγείας και
Πρόνοιας

Επενδύσεις
εκτελούμενες από
επιχορηγήσεις του
Υπουργείου
Υγείας και
Πρόνοιας

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι, μολονότι δεν συμφωνεί με τον τρόπο και τα κριτήρια
διανομής των τροφίμων, θα ψηφίσει τις ανωτέρω δαπάνες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 480
ΘΕΜΑ 83o: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 123/22-1-2017 και 220/6-2-2017 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικών
Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51814/1311/14-3-2017
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
Τροποποιεί:
1. την υπ’ αριθμ. 123/22-1-2017 απόφασή της περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) ποσού 2.000,00 €, σε βάρος του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, έτους 2017, ως προς τον υπόλογο, αντικαθιστώντας τον
υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας Παντελή Χρήστο με τον υπάλληλο
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ευβοίας Μαμμή Χρήστο, για την πληρωμή δαπανών
διοδίων και τη φόρτιση πομποδεκτών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων, ώστε να εξασφαλιστεί η
ομαλή διέλευση των οχημάτων της ΠΕ Ευβοίας από τους σταθμούς των διοδίων το έτος 2017.
2. μερικώς την υπ΄αριθμ. 220/6-2-2017 απόφασή της περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) ποσού 300,00 €, σε βάρος του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με υπόλογο τον Παντελή Χρήστο, υπάλληλο της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας, για την παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών - μικροζημιών που προκύπτουν στα οχήματα της Π.Ε. Εύβοιας, για το έτος 2017, ως προς
το ποσό και τον υπόλογο, αντικαθιστώντας τον Παντελή Χρήστο με τον Μουργιά Δημήτρη και
τροποποιώντας το ποσό από 300,00 € σε 400,00 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 481
ΘΕΜΑ 84o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51686/1308/14-3-2017
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 τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων - λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
α/α

1

2

Τίτλος Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

3ος λογαριασμός του
έργου:«Oδός Ζάρακες –Παραλία
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
Αλμυδοποτάμου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σχετ: αρ. πρωτ.: 21227/331/13-22017 έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευβοίας.
 Προϋπολογισμός έργου:
1.100.000,00
 Πληρωμές μέχρι σήμερα
320.461,12
 Παρών λογαριασμός:
138.640,49
 Άθροισμα
459.101,61
 Κρατήσεις πληρωμών:
24.300,37
 Σύνολο:
483.401,98
 Ποσό εγκρίσεων:
557.528,49
 Υπόλοιπο εγκρίσεων:
74.126,51
1oς λογαριασμός του έργου:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«Συντήρηση Κέντρου Υγείας
ΚΑΔΔΙΤΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

138.640,49

02.02.071.977
1.01

14.819,28

02.02.071.977
9.01
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3

4

Αλιβερίου (Αντιμετώπιση Άμεσων
Αναγκών)-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σχετ: αρ.πρωτ.:199110/5331/1212-2016 έγγραφο της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας.
Προϋπολογισμός έργου:
14.819,51
Πληρωμές μέχρι σήμερα
0,00
Παρών λογαριασμός:
14.819,28
Σύνολο:
14.819,28
Ποσό εγκρίσεων:
0,23
Δαπάνες στα πλαίσια της
ΤΙΤΑΝ
συμμετοχής της Περιφέρειας
TRANSLOGIC
Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής MONOΠΡΟΣΩΠΗ
Εταίρος στην Κοινωνική
ΕΠΕ
Σύμπραξη για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού προγράμματος
“Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)στην ΠΕ
Εύβοιας
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ
ΔΕΗ
(πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ)
ΚΑΠ-ΣΑΕΠ 066

3.900,00

02.02.071.947
5.01

19.747,98

02.02.071.945
9.02

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 482
ΘΕΜΑ 85o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 46419/1234/8-3-2017
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:
Α. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες και
παροχή υπηρεσιών για την Π.Σ.Ε., κατά το Οικονομικό Έτος 2016, ως κατωτέρω:

α/α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή
δαπάνης για την
συντήρηση του
καυστήρα του
κεντρικού κτιρίου
της ΠΣΕ
(Υψηλάντη 1)

Λογαριασμός

Περιγραφή

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.01.073.0869.02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

200,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

9.510,00

5.000,00

4.310,00
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2

Αμοιβή για την
έναρξη λειτουργίας
σύμφωνα με την
υπ΄ αρ.
2/16570/13-5-2016
ΚΥΑ περί
καθορισμό
διαδικασιών &
εξειδίκευσης
αρμοδιοτήτων από
τις Υ.Δ.Ε.

02.01.073.0873.02

Αμοιβές
Νομικών
Προσώπων

18.500,00

18.500,00

0,00

0,00

3

Αμοιβές για
δαπάνες
καθαριότητας
(ΣΥΜΒΑΣΗ)

02.01.073.0875.02

Αμοιβές για
δαπάνες
καθαριότητας

5.059,26

10.000,00

5.059,26

4.940,74

4

Δαπάνη για
προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων
(ανταλλακτικά)

02.01.073.1321.02

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

20.000,00

25.000,00

0,00

0,00

Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες και
παροχή υπηρεσιών για την Π.Σ.Ε., κατά το Οικονομικό Έτος 2017, ως κατωτέρω:

α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Αμοιβή για πρακτική
άσκηση φοιτητών ΤΕΙ
στην ΠΕ Φθ/δας

Λογαριασμός

Περιγραφή

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.01.073.0385.01

Αποζημίωση
Σπουδαστών
που πραγμ.
πρακτική
άσκηση σε ΔΥ

6.500,00

30.000,00

17.700,00

5.800,00

2

Υπερωριακή
αποζημίωση
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας
(Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020)

02.01.073.0511.01

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
εργασία

1.500,00

160.000,00

105.700,00

52.800,00

3

Μίσθωση
ταχυδρομικής
θυρίδας (Νο 6) έως
31-12-2017

01.073.0823.01

Ταχυδρομικά
Τέλη

343,86

60.000,00

52.000,00

7.656,14
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Μεταφορικά έξοδα
για την αποστολή
δειγμάτων, της
Δ/νσης Ανάπτυξης,
στη Χημική Υπηρεσία

02.01.073.0829.01

Λοιπές
μεταφορές

1.000,00

25.000.00

600,00

02.01.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555.52

60.000,00

35.353,66

02.01.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

60.000,00

34.905,66

02.01.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

60.000,00

34.457,66

02.01.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

60.000,00

34.009,66

33.131,58

02.01.073.0899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

16.740,00

204.736,00

147.585,00

130.845,00

10

Ανανέωση
συνδρομής με την
εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ»
για επικαιροποίηση
εφαρμογών για την
Δ/νση Δ/θμιας
Εκπ/σης Φθ/δας

02.01.073.0899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

60,76

204.736,00

130.845,00

130.785,00

11

Αμοιβή για την
τεχνική υποστήριξη
της επίσημης
ιστοσελίδας της ΠΣΕ
για το έτος 2017

02.01.073.0899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

5.000,00

204.736,00

130.785,00

125.785,00

4

5

6

7

8

9

Αμοιβή
πληρεξούσιου
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση
Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές Εφετείο
Λαμίας (49911/379
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας)
Αμοιβή
πληρεξούσιου
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση
Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές Εφετείο
Λαμίας (49891/378
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας)
Αμοιβή
πληρεξούσιου
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση
Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές Εφετείο
Λαμίας (49881/377
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας)
Αμοιβή
πληρεξούσιου
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση
Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές Εφετείο
Λαμίας (49943/381
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας)
Ανάπτυξη
μηχανισμού ελέγχου
και ενίσχυσης του
Προγράμματος
Δακοκτονίας
17REQ005885257
2017-03-07

23.400,00
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12

Πληρωμή δαπάνης
για την προμήθεια
ανθοκομικών ειδών
για την είσοδο του
κτιρίου της ΠΣΕ
(Λεωφ. Καλυβίων)

02.01.073.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

800,00

65.000,00

20.000,00

64.200,00

13

Συμπληρωματική
δαπάνη για τις
εκδηλώσεις
«ΔΙΑΚΕΙΑ 2017»

02.01.073.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

600,00

65.000,00

64.200,00

63.600,00

14

Επιστροφή αντιτίμου
παραβόλων
(Καρβούνη Ηλία)

158,00

10.000.00

4.153.27

5.688.73

15

Προμήθεια
υγειονομικού
φαρμακευτικού
υλικού και ειδών
καθαριότητας για τις
ανάγκες του
Τμήματος
Κτηνιατρικής

02.01.073.5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους KAE

950,00

10.000,00

5.800,00

3.250,00

16

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες

02.01.073.5152.01

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

20.000,00

260.000.00

111.000,00

129.000.00

02.01.073.3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 483
ΘΕΜΑ 86o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών της Π.Ε. Φθιώτιδας
από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 52208/1391/14-32017 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:
Α. τη δέσμευση πίστωσης & την πληρωμή δαπάνης για εξόφληση οφειλών παρελθόντων
ετών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:
Τίτλος έργου

AA

1

Μετακινήσεις εκτός έδρας και
οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων

Ειδικός
φορέας/ ΚΑΕ

Προμηθευτής

01.071. ΚΑΕ
9417

Διάφοροι υπάλληλοι

Ποσό

228,85

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 0562, ΣΑΕΠ 0568,
ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ 066
Β. τη δέσμευση πίστωσης & την πληρωμή δαπάνης, για εξόφληση οφειλών έτους 2017 της
ΠΕ Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:
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Τίτλος έργου

AA

1

Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού
Αργυροχωρίου - Υπάτης

Ειδικός
φορέας/ ΚΑΕ

Προμηθευτής

Ποσό

01.071. ΚΑΕ
9771

Γ. Προβόπουλος

2.427,65

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ - ΤΟΚΟΙ
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 484
ΘΕΜΑ 87ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2017», στο εκθεσιακό κέντρο “MEC”
Παιανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42205/1046/7-3-2017
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 πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού
δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00 €) με ΦΠΑ, για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Έκθεση «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2017», από 7 έως 9 Απριλίου 2017, στο εκθεσιακό
κέντρο MEC Παιανίας.
Η συγκεκριμένη δαπάνη, που αφορά σε έξοδα ενοικίασης χώρου και κατασκευής
περιπτέρου, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073 Κ.Α.Ε. 0844.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ005859866 2017-03-02.
Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Θωμάς Γρεβενίτης καταψήφισαν την εισήγηση, με την
αιτιολογία ότι “η ανωτέρω δαπάνη είναι περιττή και χωρίς προσδοκώμενο αποτέλεσμα”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 485
ΘΕΜΑ 88ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “FRESKON 2017”, στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘHELEXPO.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 47069/1252/8-3-2017
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 πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού
δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (12.993,00 €) με ΦΠΑ, για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Έκθεση «FRESKON 2017», από 27 έως 29 Απριλίου 2017,
στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ - HELEXPO.
Η συγκεκριμένη δαπάνη, που αφορά σε έξοδα ενοικίασης εκθετηρίου χώρου και ενοικίασης κατασκευής εκθεσιακού περιπτέρου, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073 Κ.Α.Ε. 0844.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ005889248 2017-03-08.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για
μια έκθεση που δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που ενδιαφέρει και ζητά η Περιφέρεια”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 486

89

ΑΔΑ: 7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 89o: Έγκριση της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2268/15-3-2017 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 2η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, αφού πρώτα επισήμανε την καθυστερημένη διαβίβαση του
προς συζήτηση και έγκριση φακέλου του θέματος, δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 487
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 90o: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης - Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2017», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 66.560,10€ με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23415/520/28-2-2017
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:
α) τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, ποσού 66.560,10€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (CPV 77100000-1), στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2017, Π.Ε. Βοιωτίας, σε βάρος των
εγγεγραμμένων πιστώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
του Π/Υ οικονομικού έτους 2017, στον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5241,
β) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και
β) τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 488
ΘΕΜΑ 91o: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης - Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων της Πρώην Επαρχίας Θηβών (Δ Τμήμα), στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για το έτος 2017», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 95.930,37 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 36871/771/4-3-2017
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
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Εγκρίνει:
α) τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, ποσού 95.930,37€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων της
Πρώην Επαρχίας Θηβών (Δ Τμήμα), στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς, για το έτος 2017, Π.Ε. Βοιωτίας, σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας του Π/Υ οικονομικού έτους
2017, στον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5241,
β) τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή και
γ) τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 489
Σε αυτό το σημείο ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος επισήμανε για ακόμη μια φορά την ανάγκη
ενιαίας και έγκαιρης αντιμετώπισης του ζητήματος της δακοκτονίας με κρατικές δαπάνες και με τα
πιο σύγχρονα μέσα. Δήλωσε, επίσης, ότι θεωρεί απόλυτα αναγκαία την έκφραση γνώμης από
πλευράς ελαιοπαραγωγών, οι οποίοι πληρώνουν φόρο δακοκτονίας 2%, αλλά και την
πραγματοποίηση μιας σύσκεψης με αυτό το θέμα, όπου θα συμμετέχουν και οι ίδιοι οι αγρότες.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 92o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής και υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας για τη
συμμετοχή τους στο «GRIECHENLAND FESTIVAL 2017», στο Ντίσελντορφ Γερμανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 80/44309/6-3-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής, κ. Αποστολόπουλου Κωνσταντίνου, και της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, κας Καμπουροπούλου Δέσποινας, προκειμένου να
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο «GRIECHENLAND FESTIVAL 2017», στο
Ντίσελντορφ Γερμανίας από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας, διότι δεν αντιλαμβάνεται τη
χρησιμότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο συγκεκριμένο φεστιβάλ.
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε αρνητική ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 490
ΘΕΜΑ 93o: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 51042/601/13-3-2017
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 ομόφωνα
Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη, για θέματα Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ως
κάτωθι:
1. 9/1/2017 Αθήνα για συμμετοχή στο forum επιχειρηματικότητας και αυτοδιοίκησης στο Hilton
2. 17/1/2017 Αθήνα για συμμετοχή σε συνάντηση με τη ΔΕΠΑ για το έργο του φυσικού αερίου
3. 19/1/2017 Χαλκίδα για συνάντηση με τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
4. 24/1/2017 Αθήνα για συμμετοχή σε συνάντηση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
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5. 28-29/1/2017 Αθήνα για συμμετοχή στην έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ
6. 31/1/2017 Αθήνα για συνάντηση με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
7. 9-10/2/2017 Αθήνα για συνάντηση με την Διαχειριστική Αρχή του ΥΠ.ΑΝ.9/2 και την ΔΕΠΑ
10/2
8. 15/2/2017 Αθήνα για συνάντηση με την Γ..Γ. του υπουργείου Εργασίας για τους Ρομά
9. 17/2/2017 Αθήνα για συμμετοχή σε συνάντηση με τη ΔΕΠΑ για το έργο του φυσικού αερίου
10. 22/2/2017 Αθήνα για συνάντηση με τον ΓΕΝ. Γραμματέα Τουριστικής Ανάπτυξης για την
αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της Περιφέρειας
11. 28/2/2017 Αθήνα για συμμετοχή σε συνάντηση με τη ΔΕΠΑ για το έργο του φυσικού αερίου
12. 9/3/2017 Αθήνα για συμμετοχή σε συνάντηση με τη ΔΕΠΑ για το έργο του φυσικού αερίου
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 491

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

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Βασίλειος Φακίτσας

Ιππολύτη Μπαλκούρα

Χάρης Σανιδάς

Ζωή Σύψα

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