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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 24ης Απριλίου 2017
Αριθμός Πρακτικού 14

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος),
σήμερα στις 24 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική)
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/5-3-2017 (ΑΔΑ:
ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της υπ’ αριθμ. (οικ.)
79047/770/18-4-2017 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: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 11/27-3-2017, 12/3-4-2017 και 13/10-4-2017 της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 67109/798/31.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρων για παράσταση και εκπροσώπηση της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ανδρέα Πελεκάνου του Γεωργίου,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ευάγγελου Ζαρκινού του
Κωνσταντίνου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
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ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αβραάμ Πελωριάδη, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Κωνσταντίας Σβερώνη και λοιπών (συν.
6), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Σωτηρίου Τάτση και λοιπών (συν.
3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελπινίκης Κουρνέττα και λοιπών
(συν. 5), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
“ΒΟΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ”, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Κασηλούρη Σοφίας και λοιπών
[συν. 27], ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41758/108/1-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες 1-3-2017).

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 76231/199/12-4-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (πυρκαγιά από την11/4/2017).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62237/101/27-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Ευρυτανίας (αποκατάσταση ροής υδατορέματος λόγω φερτών υλικών μετά
απο πλημμυρικά φαινόμενα).

ΘΕΜΑ 14o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 430/21-3-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκ νέου έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση από 6/01/2017).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική
περίοδο 2015-2017».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2017»,
προϋπολογισμού 4.100.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στη συμβολή των
επαρχιακών οδών “Καθενοί - Στενή” και “Καθενοί - Πάλιουρας”», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
160.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος
τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 12 Αμυγδαλιά Μακρινή» του έργου:
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«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 2017», προϋπολογισμού
160.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις - οδικού δικτύου Ανιάδα – Συγκρέλο – Άγιοι
Θεόδωροι - Κρίκελλο – Στάβλοι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
350.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος
Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (Δράση C1 Περιφράξεις εποχικών λιμνίων Νευρόπολη
Καλλιδρόμου και Λειβαδιές, Γρεβενό Οίτης LIFE011NAT/GR/1014), Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 46.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής
και ερμηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείμενο τμήμα της Ι. Μ. Αγίου
Γεωργίου και στο τμήμα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών
περιοχής Δήμων Κύμης- Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με
Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών
φαινομένων της οδού Ροβιές - Ήλια- Λ. Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 €
με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 25ο: Επανεισαγωγή του θέματος σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας του έργου: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου
Καρπενήσι - Γαύρος (Γ' Φάση)», μετά την υπ’ αριθμ. 8/16/2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
18 ν. 218/94 και της σχετικής νομικής γνωμοδότησης.

ΘΕΜΑ 26o: Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού II της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 10 χλμ.
εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 27o: Εξέταση ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ»,
κατά της υπ’ αριθμ. 18291/272/Φ.Ε./27-1-2017 απόφασης έκπτωσης αναδόχου του έργου: «Οδός
Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή
σκέπαστρου στη θέση “Βράχος” για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος των εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση
ζημιών στα τοιχία αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Νο 9 Γαλαξειδίου - Πεντεορίων – Βουνιχώρας»
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 και 2017»,
προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Παράλληλα έργα
Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης
αμοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή
επενδεδυμένης τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Δομοκού», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης Οκτωβρίου 2016 για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους
2016-2017.

ΘΕΜΑ 33o: 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 34o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 25ης Ιανουαρίου 2017 για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους
2016-2017 και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 460/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 35o: Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους
2016-2017.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού
έτους 2016-2017.

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε.
Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 161/30-1-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και εκ νέου έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς
διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ,
βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών,
καφέ-ζαχαρωδών μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό
πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους
απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού1.273.821,03 € με Φ.Π.Α., και β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών
βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 207.709,25 € με Φ.Π.Α., και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την
«Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, οσπρίων, ρυζιού,
ζυμαρικών, ελιών, πελτέ ντομάτας, καφέ-ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών
παντοπωλείου, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το
ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού
214.681,79 € με Φ.Π.Α., και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 41o: Λύση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτου και έγκριση
παρακράτησης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, αποζημιώσεις, αμοιβές,
εισφορές κ.λ.π., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις
της Π.Ε. Ευρυτανίας της 25ης εντολής πληρωμής (ολική εξόφληση) και της 26ης εντολής πληρωμής
του έργου: «Οδός Δομνίστα – Ρόσκα – Πάντα Βρέχει – Όρια Νομού – Ν.Α. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 47ο: Λήψη απόφασης για ρύθμιση χρέους της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Ι . Πανταζής»,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
για τη συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 11ο Φεστιβάλ Οίτης,
που θα διεξαχθεί στο πάρκο τεχνών ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα Υπάτης, κατά τους μήνες Ιούνιο
έως Σεπτέμβριο 2017.

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με τον
Σύλλογο Γυναικών Λιανοκλαδίου και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
εκδήλωση «Παράδοσης και Πολιτισμού».

Παρόντα μέλη εννιά (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Χάρης
Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Κων/νος Βαρδακώστας, Γεώργιος Γκικόπουλος,
Θωμάς Γρεβενίτης και Παναγιώτης Ευαγγελίου (απουσίαζε κατά την συζήτηση των θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης και 1-41).
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος
Μπακογιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Γ΄, που
ορίσθηκε αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 9460/ 222/27-1-2012
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9971/286/
28-1-2013 όμοιά της.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. Κωνσταντίνος Ρουσόπουλος, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Π.Σ.Ε.,
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. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού

Π.Σ.Ε..

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, υπέβαλε τα κάτωθι ερωτήματα:
«1. Γιατί από το τεχνικό πρόγραμμα προτιμώνται τα έργα οδοποιίας έναντι όλων των άλλων

κατηγοριών. Πώς γίνεται η ιεράρχηση και με ποια κριτήρια.
2. Με τι ασχολείται συγκεκριμένα αυτή την περίοδο η Φθιωτική Αναπτυξιακή.
3. Το κόστος μετακίνησης, απολογιστικά, των αιρετών και υπαλλήλων στις εκθέσεις για την

ανάπτυξη της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας για το 2016».

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος και διορισμός δικηγόρου για λογαριασμό της
“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, περί καταλογισμού οφειλής σε βάρος της Π.Ε. Βοιωτίας.

Το θέμα είναι κατεπείγον, καθώς επίκειται η εκτέλεση της απόφασης καταλογισμού του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., η οποία θα έχει ως συνέπεια την πρόκληση ανεπανόρθωτης
βλάβης των οικονομικών συμφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», και συνεπώς τα
σχετικά ένδικα βοηθήματα για την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης επιβάλλεται να
ασκηθούν άμεσα και χωρίς χρονοτριβή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που θα οριστεί προς τούτο,
στον οποίο θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση επαρκής χρόνος προετοιμασίας,
δεδομένης και της πρωτοφανούς πολύπλοκης φύσης της υπόθεσης, λόγω του ιδιαίτερα σύνθετου
πλέγματος των νομικών διατάξεων που τυγχάνουν εφαρμοστέες εν προκειμένω.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Λήψη απόφασης επί της από 28/03/2017 τιτλοφορούμενης “προδικαστικής
προσφυγής” του Κωνσταντίνου Στάικου του Γεωργίου, κατά της υπ’ αριθμ. 462/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», προϋπολογισμού 173.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη για την συνέχιση και την χωρίς καθυστέρηση
ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού, ενόψει και της έναρξης της αρδευτικής περιόδου,
είναι άμεση.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α..

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός οτι η τρέχουσα εργολαβία συντήρησης της
σήραγγας Τυμφρηστού λήγει στις 31-5-2017, και κρίνεται απαραίτητη η αδιάλειπτη λειτουργία αυτής.
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη
διοργάνωση εκδήλωσης της Τουριστικής Σχολής Γαλαξιδίου, με θέμα: «4η Ρουμελιώτικη Κουζίνα».

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στον
εορτασμό της επετείου της ιστορικής μάχης στο Χάνι της Γραβιάς.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας
στο Ηνωμένο Βασίλειο (Inverness, Scotland).

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 624

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος και διορισμός δικηγόρου για λογαριασμό της
“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, περί καταλογισμού οφειλής σε βάρος της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 77365/579/18-4-2017
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 ασκηθεί, ενώπιον του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ένδικο βοήθημα της

έφεσης, καθώς και το ένδικο βοήθημα της αίτησης αναστολής με αίτημα έκδοσης προσωρινής
διαταγής αναστολής εκτέλεσης, κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. της
15ης συνεδρίασής του, της 03/04/2017 [η οποία διαβιβάστηκε στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»/
Διεύθυνση Οικονομικού, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 12252/10.04.2017 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου
Πολιτικών Υπαλλήλων/Διεύθυνση Ασφαλισμένων/Τμήμα Δ.Α.7 Ελεγκτών], με την οποία
καταλογίστηκε σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
οφειλή συνολικού ύψους 1.116.671,68 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του ποσού των τόκων
καθυστέρησης].

2. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»: (α) τον
Ευθύμιο Καραΐσκο του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 131], κάτοικο 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) τη Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 90], κάτοικο
Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, με την εντολή μαζί ή ο καθένας χωριστά να ασκήσουν, κατά της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. της 15ης συνεδρίασής του, της 03/04/2017 [η
οποία διαβιβάστηκε στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»/ Διεύθυνση Οικονομικού, με το υπ’ αριθ.
πρωτ. 12252/10.04.2017 έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων/Διεύθυνση
Ασφαλισμένων/Τμήμα Δ.Α.7 Ελεγκτών], με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας οφειλή συνολικού ύψους 1.116.671,68 ευρώ
[συμπεριλαμβανομένου του ποσού των τόκων καθυστέρησης], και ενώπιον του IV Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ένδικο βοήθημα της έφεσης, καθώς και το ένδικο βοήθημα της αίτησης
αναστολής με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης, ήτοι να συντάξουν,
καταθέσουν και επιδώσουν τα εν λόγω ένδικα βοηθήματα, καθώς και να παρασταθούν, κατά τις
δικάσιμους που θα οριστούν για την εκδίκαση της έφεσης και της αίτησης αναστολής και έκδοσης
προσωρινής διαταγής αντίστοιχα, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 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.
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3. Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου Φωτεινής Κανέτη του Χαραλάμπους, με βάση την υπ’
αριθ. 376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

Α. Για την έφεση:
(α) Όσον αφορά την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της έφεσης, στο ποσό των 374 ευρώ

συν ΦΠΑ 24% (= 89,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 463,76 ευρώ, το οποίο προκύπτει
ως εξής:

- Άσκηση έφεσης 134 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 Χ 3 = 240

€], για τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Ελεγκτικό Συνέδριο],
δεδομένης και της ιδιαίτερης νομικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η εν λόγω υπόθεση, καθώς
και του πολύ σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 374 €.
(β) Όσον αφορά την παράσταση και εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την υποστήριξη του εν λόγω ενδίκου βοηθήματος στη
δικάσιμο που θα οριστεί, στο ποσό των 572 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 137,28), ήτοι συνολικό ποσό
[αμοιβή και Φ.Π.Α.] 709,28 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 332 € [198 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 Χ 3 = 240
€], για τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Ελεγκτικό Συνέδριο],
δεδομένης και της ιδιαίτερης νομικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η εν λόγω υπόθεση, καθώς
και του πολύ σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 572 €.
Β. Για την αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής:
(α) Όσον αφορά την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης αναστολής με αίτημα

προσωρινής διαταγής, στο ποσό των 374 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 89,76), ήτοι συνολικό ποσό
[αμοιβή και Φ.Π.Α.] 463,76 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως εξής:

- Άσκηση αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής 134 €, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 Χ 3 =240
€] , για τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Ελεγκτικό Συνέδριο],
δεδομένης και της ιδιαίτερης νομικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η εν λόγω υπόθεση, καθώς
και του πολύ σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 374 €.
(β) Όσον αφορά την παράσταση και εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την υποστήριξη του εν λόγω ενδίκου βοηθήματος στη
δικάσιμο που θα οριστεί, στο ποσό των 572 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 137,28), ήτοι συνολικό ποσό
[αμοιβή και Φ.Π.Α.] 709,28 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 332 € [198 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 Χ 3 = 240
€], για τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Ελεγκτικό Συνέδριο],
δεδομένης και της ιδιαίτερης νομικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η εν λόγω υπόθεση, καθώς
και του πολύ σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 572 €.
4. Για το δικηγόρο Ευθύμιο Καραΐσκο του Κωνσταντίνου δεν ορίζεται και δεν θα εισπραχθεί

δικηγορική αμοιβή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 625

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Λήψη απόφασης επί της από 28/03/2017 τιτλοφορούμενης “προδικαστικής
προσφυγής” του Κωνσταντίνου Στάικου του Γεωργίου, κατά της υπ’ αριθμ. 462/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», προϋπολογισμού 173.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 77273/578/20-4-2017
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
Απορρίπτει, ως απαράδεκτη την από 28/03/2017 ένσταση που άσκησε ο Κωνσταντίνος

Στάικος του Γεωργίου κατά της υπ’ αριθμ. 462/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», προϋπολογισμού 173.600,00€ συμπεριλ-
αμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω
εισήγηση.

Ο κ. Γεώργιος Γκικοπούλος δήλωσε οτι απέχει απο την ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 626

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας 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. 80395/1659/20-4-2017
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 απο 20-4-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«Συντήρηση

και λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου του θέματος στην 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 627

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη
διοργάνωση εκδήλωσης της Τουριστικής Σχολής Γαλαξιδίου, με θέμα: «4η Ρουμελιώτικη Κουζίνα».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 81439/747/
21-4-2017 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), για

συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στη διοργάνωση εκδήλωσης της Τουριστικής Σχολής Γαλαξιδίου, με
θέμα: «4η Ρουμελιώτικη Κουζίνα», που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου 2017, στο Γαλαξίδι.

Η δαπάνη που θα βαρύνει τον Φορέα 073 και ΚΑΕ 844, θα καλύψει τα έξοδα για τις παγόδες
(στέγαστρα κάτω απο τα οποία τοποθετούνται τα προϊόντα που παρουσιάζονται).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει το 1/3 της δαπάνης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 628

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στον
εορτασμό της επετείου της ιστορικής μάχης στο Χάνι της Γραβιάς.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 81437/746/
21-4-2017 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 ποσού 2.000,00 € για τον εορτασμό της επετείου της ιστορικής

μάχης στο Χάνι της Γραβιάς, Π.Ε. Φωκίδας, στις 12, 13 και 14 Μαΐου 2017.
Η συγκεκριμένη δαπάνη που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φωκίδας,

Φορέα 073 και ΚΑΕ 5161, αναλύεται ως εξής:
1) Προμήθεια στεφανιών από την Αγαπητού Μορφούλα, ποσό 150€.
2) Προμήθεια εδεσμάτων για φιλαρμονικές και χορευτικά από Λαλλά Αικατερίνη, ποσό 300€.
3) Φωτιστικά και εφέ για την αναπαράσταση της μάχης από τον Κατσίνη Ευθύμιο, ποσό

350€.
4) Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης από τη Τζαμτζή Αγγελική, ποσό 1.200 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 629

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας
στο Ηνωμένο Βασίλειο (Inverness, Scotland).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 81562/285/
21-4-2017 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 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 μετακίνηση εκτός έδρας του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπεριφερειάρχη

Ευρυτανίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Inverness, Scotland) για την παρακολούθηση σεμιναρίου,
εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανάπτυξης Δικτύου και καλών πρακτικών για
αραιοκατοικημένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 1-5-2017 έως και 5-5-2017 (ημέρες
μετακίνησης: 5, μέσο μετακίνησης: αεροπλάνο).

Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού πεντακοσίων (500,00) ευρώ θα βαρύνει τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς(Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) έτους 2017, ειδ.
Φορέας 073, Κ.Α.Ε. 0717 και υπάρχει σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 630

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 11/27-3-2017, 12/3-4-2017 και 13/10-4-2017 της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα με αριθμ. 11/27-3-2017, 12/3-4-2017 και 13/10-4-2017
πρακτικά συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 631

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 67109/798/31.03.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρων για παράσταση και εκπροσώπηση της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 74597/545/
10-4-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. 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. πρωτ. (οικ.) 67109/798/31.03.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
- Να διοριστούν, κατ’ εξαίρεση και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της εν λόγω υπόθεσης για τα

συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», πληρεξούσιοι δικηγόροι της: (α) ο Ευθύμιος
Καραΐσκος του Κωνσταντίνου [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 131], κάτοικος Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, με
την ιδιότητα του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, και (β) η Ελένη Θαλασσινού,
δικηγόρος που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας [Α.Μ. Δ.Σ. Χαλκίδας 263], κάτοικος
Χαλκίδας, οδός Σαλονικιού αρ. 4, οι οποίοι, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να την
εκπροσωπήσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιμο της03/04/2017,ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή: (α) να αποκρούσουν την από 14/04/2014 και με αριθμό
κατάθεσης Ε2746/2014 αίτηση αναίρεσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΒΕΕ» και λοιπών [συν. 5], και (β) να
υπερασπιστούν την από 19/05/2014 και με αριθμό κατάθεσης Ε3362/2014 αίτηση αναίρεσης της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συντάσσοντας υπομνήματα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά ενεργώντας ό, τι κατά την κρίση τους απαιτείται για την υπεράσπιση των
συμφερόντων της Περιφέρειας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου.

Για τον δικηγόρο Ευθύμιο Καραίσκο του Κωνσταντίνου δεν ορίζεται και δεν θα εισπραχθεί
δικηγορική αμοιβή.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, ζητά όμως ενημέρωση για το ποιες ήταν οι
παραλείψεις ή τα λάθη της Διοίκησης που δημιούργησαν το ζήτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 632

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ανδρέα Πελεκάνου του Γεωργίου,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 171347/1356/
2016/12-4-2017 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

Ευθυμία Χαρίλα του Ηλία [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 329], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία, να
την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 04/05/2017,ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 19/11/2012 και με αριθμό
καταθέσεως 229/20.11.2012 προσφυγή που άσκησε ο Ανδρέας Πελεκάνος 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 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24%
(= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2 =
160 ευρώ], για τη μελέτη φακέλου ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, δεδομένης και της φύσης
της υπόθεσης, καθώς και του ύψους του επίδικου προστίμου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 633
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ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ευάγγελου Ζαρκινού του
Κωνσταντίνου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 43561/318/12-4-2017
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

Ευθυμία Χαρίλα του Ηλία [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 329], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία,
να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 04/05/2017,
ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 07/10/2014 και με αριθμό
καταθέσεως 168/10.10.2014 προσφυγή που άσκησε ο Ευάγγελος Ζαρκινός του Κωνσταντίνου,
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 149 ευρώ συν ΦΠΑ 24%
(= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 184,76 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Σύνολο αμοιβής 149 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε να μην ασκηθεί καμία δικαστική παρέμβαση και να
βρεθεί τρόπος να διαγραφεί το πρόστιμο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 634

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αβραάμ Πελωριάδη, ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 26868/192/15-3-2017
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 635

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Κωνσταντίας Σβερώνη και λοιπών (συν.
6), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 171343/1354/
2016/7-4-2017 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

Αθανάσιο Γαλανό του Δ. (Α.Μ.: 38, Δ.Σ. Ευρυτανίας) ο οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 04/05/2017,ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με
την εντολή να αποκρούσει την από 18/06/2014 και με αριθμό καταθέσεως 60/12.06.2014 αγωγή,
που άσκησαν η Κωνσταντία Σβερώνη και λοιποί [συν. 6], συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
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ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση
της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 631 ευρώ συν ΦΠΑ 24%
(= 151,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 782,44 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

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

- Σύνολο αμοιβής 631 ευρώ.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος προτείνοντας εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 636

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Σωτηρίου Τάτση και λοιπών (συν.
3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 55171/417/27-3-2017
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 637

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ελπινίκης Κουρνέττα και λοιπών
(συν. 5), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 61264/450/
27-3-2017 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 638

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
“ΒΟΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ”, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 61275/453/
27-3-2017 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 φύσεως της
υποθέσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 639

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Κασηλούρη Σοφίας και λοιπών
[συν. 27], ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 61287/456/
27-3-2017 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
Αγίας Τριάδος, αρ. 56, και Φιλικής Εταιρείας, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της27/04/2017,ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την από
21/04/2009 και με αριθμό καταθέσεως 24/22.04.2009 προσφυγή, που άσκησαν η Κασηλούρη Σοφία
και λοιποί [συν. 27], συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό,τι κατά τη 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 ευρώ συν Φ.Π.Α.
24% (=69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 640

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41758/108/1-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες 1-3-2017).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44152/111/6-3-2017
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 τηνυπ’ αριθμ. 41758/108/1-3-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας

σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της
Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες 1-3-2017), και συγκεκριμένα:

1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και προμήθειας:
α) Τoυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ - 44743 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα

ερπυστριοφόρου ιδιοκτησίας «ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΙΩΑΝΝΗ», για την μεταφορά και τοποθέτηση των
αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου αναβαθμού και της υποσκαφής του
θεμελίου κατάντη της γέφυρας του υδατορέματος της Βίστριζας στην περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

β) Την προμήθεια αδρανών υλικών εκτιμώμενης ποσότητας 1.800 ΤΝ περίπου
(διαβαθμισμένο) με τιμή μονάδος 10,70 € ανά ΤΝ, συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου και
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της μεταφοράς επί τόπου, για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου αναβαθμού και της
υποσκαφής του θεμελίου στην προμηθεύτρια «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

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 υπολογιστεί με βάση τα ζυγολόγια που
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».

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, όμως έθεσε ζήτημα πολιτικής και τεχνικής
ευθύνης για το γεγονός πως βρέθηκαν απροστάτευτα τα βάθρα της γέφυρας, ζήτησε ολοκληρωμένη
τεχνική έκθεση για τα έργα που έγιναν την τελευταία 5ετία και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 641

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 76231/199/12-4-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (πυρκαγιά από την11/4/2017).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 76232/200/12-4-2017
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. 76231/199/12-4-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (πυρκαγιά από την11/4/2017), και συγκεκριμένα:

1.- Την απευθείας μίσθωση του ιδιωτικού μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΕ – 3135
φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την
κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της Τ.Κ. Ρεγγινίου της Δ.Ε. Καμένων Βούρλων του Δήμου
Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου.



16

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, που θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
1777/2016 πρακτ. 47/28-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΣΓ7ΛΗ-5Ξ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 642

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62237/101/27-3-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Ευρυτανίας (αποκατάσταση ροής υδατορέματος λόγω φερτών υλικών μετά
απο πλημμυρικά φαινόμενα).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 67887/116/3-4-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 62237/101/27-3-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Ευρυτανίας (αποκατάσταση ροής υδατορέματος λόγω φερτών υλικών μετά
απο πλημμυρικά φαινόμενα), και συγκεκριμένα:

1. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ΜΕ 93855 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
(β) Του ΜΕ 93854 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας, ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για

τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αγραφιώτη στη θέση «Κρυονέρι» Δημοτικής Ενότητας
Φραγκίστας για την προστασία του υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας) και του αντλιοστασίου από
φερτά υλικά.

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:
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(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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 643

ΘΕΜΑ 14o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 430/21-3-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκ νέου 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. 69774/129/5-4-2017
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
1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 430/21-3-2017 απόφασή της, διότι εκ παραδρομής τα ποσά που

εγκρίθηκαν δεν αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό της αποζημίωσης κάθε ιδιώτη για την παροχή
υπηρεσίας που παρείχε.

2. Εγκρίνει εκ νέου τις παρακάτω δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση από 6/01/2017), στους κάτωθι:

1. ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ύψους 13.305,20 ευρώ.
2. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ, ύψους 29.859,20 ευρώ.
3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ύψους 9.085,48 ευρώ.
4. ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ.ΟΕ, ύψους 26.517,40 ευρώ.
5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ύψους 22.944,96 ευρώ.
6. ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ύψους 17.384,80 ευρώ.
7. ΘΑΝΟ ΔΗΜΟ, ύψους 17.012,80 ευρώ.
8. ΤΡΙΒΗΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ύψους 17.384,80 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 644

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική
περίοδο 2015-2017».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. (α) 69769/2135/5-4-2017,
(β) 71405/2212/6-4-2017, (γ) 71406/2213/6-4-2017, (δ) 78249/2449/18-4-2017 και (ε) 78253/2450/
18-4-2017 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
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Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την
χρονική περίοδο 2015-2017», από τις εταιρείες:

1. «ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»,για την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων και την
διαμόρφωση της κοίτης του υδατορέματος Βίστριζας ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Η δαπάνη της
ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 4.340,00 € με Φ.Π.Α..

2. «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΕ 87609 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου. Η δαπάνη της
ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.091,20€ με Φ.Π.Α..

3. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ», με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος,
τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού και σε τμήματα του οδικού δικτύου της ΔΕ Αγίου Γεωργίου. Η
δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.190,40€ με Φ.Π.Α..

4. «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΕ 117080ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, για την
απομάκρυνση του χιονιού από τα ρείθρα και τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται
στο ποσό των 793,60€ με Φ.Π.Α..

5. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ» με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος,
τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου και σε τμήματα του οδικού δικτύου της ΔΕ Αγίου
Γεωργίου. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 818,40€ με Φ.Π.Α..

6. «ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ» με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 20774 φορτωτή λαστιχοφόρου,
για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου
του Δήμου Μακρακώμης και για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου.
Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 3.307,70€ με Φ.Π.Α..

7. «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»,για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των αδρανών
υλικών και την αποκατάσταση αναχώματος στις Τ.Κ. Μοσχοχωρίου και Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου
Λαμιέων. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 954,80 € με Φ.Π.Α..

8. «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. Η δα-
πάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.798,00 € με Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 645

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2017»,
προϋπολογισμού 4.100.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 77454/2430/12-4-2017
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: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2017»,

προϋπολογισμού 4.100.000,00 € 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 ύψους 4.100.000,00 € για την κατασκευή του.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει το

διαγωνισμό.
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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 646

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στη συμβολή των
επαρχιακών οδών “Καθενοί - Στενή” και “Καθενοί - Πάλιουρας”», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
160.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 77471/1398/Φ.Ε./
12-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στη συμβολή των επαρχιακών

οδών “Καθενοί - Στενή” και “Καθενοί - Πάλιουρας”», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 160.000,00 € με
Φ.Π.Α..

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει το

διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, 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 647

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος
τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 12 Αμυγδαλιά Μακρινή» του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 2017», προϋπολογισμού
160.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70907/1331/5-4-2017
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
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών

έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 12 Αμυγδαλιά Μακρινή» του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 2017», προϋπολογισμού 160.000,00 € με
Φ.Π.Α., με ανοιχτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95),

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική
μελέτη του έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς),

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

δ) τη δαπάνη 160.000,00 € με Φ.Π.Α. από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από
πιστώσεις «ΣΑΕΠ 566», έτους 2016 –ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2014ΕΠ56600009.
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2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την
διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και τον διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του
έργου είναι κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής (3). Τα τρία μέλη της με τους
αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και θα προκύψουν
μετά από δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011.

3. Εξουσιοδοτεί:
α) την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας να ορίσει την ημερομηνία του

διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
διακήρυξης, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά,

β) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας να ενημερώνει τους υποψηφίους, σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012, κατά τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης του εν λόγω έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 648

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις - οδικού δικτύου Ανιάδα – Συγκρέλο – Άγιοι
Θεόδωροι - Κρίκελλο – Στάβλοι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 68702/650/4-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/28-3-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση

βλαβών – τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις - οδικού δικτύου Ανιάδα – Συγκρέλο – Άγιοι Θεόδωροι -
Κρίκελλο – Στάβλοι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών
επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ/νση: Χ. Σαλάκου - Αγρίνιο), η οποία προσέφερε μέση έκπτωση
πενήντα πέντε και ενενήντα έξι επι τοις εκατό (55,96%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 649

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
350.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 69771/2136/5-4-2017
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. 1/3-4-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Οδικού

Δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 350.000,00 € με
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 98, παρ.1ε.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», η
οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δυο και δεκατέσσερα εκατοστά, τοις εκατό
(52,14%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 650

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
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«Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος
Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (Δράση C1 Περιφράξεις εποχικών λιμνίων Νευρόπολη
Καλλιδρόμου και Λειβαδιές, Γρεβενό Οίτης LIFE011NAT/GR/1014), Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 46.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 78140/2448/18-4-2017
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. 1/11-4-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Διατήρηση δασών

και δασικών ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της
Στερεάς Ελλάδας» (Δράση C1 Περιφράξεις εποχικών λιμνίων Νευρόπολη Καλλιδρόμου και
Λειβαδιές, Γρεβενό Οίτης LIFE011NAT/GR/1014), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 46.000,00 € με
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 98, παρ.1ε.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η
οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό (61,00%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 651

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής
και ερμηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο υπερκείμενο τμήμα της Ι. Μ. Αγίου
Γεωργίου και στο τμήμα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25992/417/Φ.Ε./3-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τα υπ’ αριθμ. 1/24-1-2017 και 1α/21-2-2017 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του

έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερμηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο
υπερκείμενο τμήμα της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στο τμήμα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο
Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων,

β) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 88, 103
& 106 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ως άνω πρακτικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι η εργοληπτική
επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ», που προσέφερε έκπτωση
61,78% και

γ) την εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016, προκειμένου οι εργοληπτικές επιχειρήσεις:
1) «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ», με προσφερόμενη έκπτωση 61,78%, 2)
«ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ», με προσφερόμενη έκπτωση 58,71%,3) «ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ», με
προσφερόμενη έκπτωση 57,00%, 4) «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», με προσφερόμενη έκπτωση 54,84%, 5)
«ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ», με προσφερόμενη έκπτωση 54,43%, να κληθούν, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών να εξηγήσουν την οικονομική προσφορά τους για το αναφερόμενο
στο θέμα έργο.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, όμως πριν απο οτιδήποτε άλλο ζήτησε την γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης μελέτης και έρευνας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 652
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ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών
περιοχής Δήμων Κύμης- Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με
Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16230/239/Φ.Ε./3-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τα υπ’ αριθμ. 1/19-1-2017 και 1α/27-1-2017 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του

έργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών περιοχής Δήμων Κύμης- Αλιβερίου & Ερέτριας», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων,

β) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 &
106 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ως άνω πρακτικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι η εργοληπτική
επιχείρηση «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που προσέφερε έκπτωση 56,66% και

γ) την εφαρμογή των άρθρων 88 & 89 του Ν. 4412/2016, προκειμένου οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις: 1) «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με προσφερόμενη έκπτωση 56,66%, 2) «ΟΔΟΣ
ΑΤΕ», με προσφερόμενη έκπτωση 54,21%, 3) «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ», με προσφερόμενη
έκπτωση 53,83%,εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών να εξηγήσουν την τιμή ή το
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους για το αναφερόμενο στο θέμα έργο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 653

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών
φαινομένων της οδού Ροβιές - Ήλια- Λ. Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 €
με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 77917/1410/Φ.Ε./
13-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τα υπ’ αριθμ. Ι/14-3-2017 και Ια/4-4-2017 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές - Ήλια- Λ. Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων,

β) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 88, 103
& 106 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ως άνω πρακτικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι η εργοληπτική
επιχείρηση «ΤΗΚ Α.Ε.», που προσέφερε έκπτωση 58,07% και

γ) την εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016, προκειμένου οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις:1) «ΤΗΚ Α.Ε.», με προσφερόμενη έκπτωση 58,07%, 2) «SICAP Α.Τ.Ε.», με
προσφερόμενη έκπτωση 54,88%, 3) «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με προσφερόμενη έκπτωση 53,01% και
4) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με προσφερόμενη έκπτωση 51,04% να κληθούν, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, να εξηγήσουν την οικονομική προσφορά τους για το
αναφερόμενο στο θέμα έργο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 654
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ΘΕΜΑ 25ο: Επανεισαγωγή του θέματος σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας του έργου: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου
Καρπενήσι - Γαύρος (Γ' Φάση)», μετά την υπ’ αριθμ. 8/16/2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
18 ν. 218/94 και της σχετικής νομικής γνωμοδότησης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (α) 70994/74/10-4-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε., (β) το υπ’ αριθμ. ΤΤ 64965/491/5-4-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας και το
συνημμένο σ’ αυτό από 28/03/2017 γνωμοδοτικό σημείωμα του δικηγόρου Κωνσταντίνου Μπιλάλη,
και (γ) το υπ’ αριθμ. 1377/23/7-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας,
καθώς και την υπ’ αριθμ. 8/16/2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/1994 προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Ι. Επειδή, κατά πάγια θέση της νομολογίας των δικαστηρίων, η Διοίκηση έχει υποχρέωση να
συμμορφώνεται προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων κατά τον τρόπο που
έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Στην περίπτωση ειδικότερα που η διοικητική πράξη ακυρώθηκε για πλημμέλειες της αιτιολογίας, η
Διοίκηση μπορεί να επαναλάβει την κρίση της για τη ρύθμιση της συγκεκριμένης σχέσης
αναδρομικώς και να εκδώσει πράξη με το ίδιο περιεχόμενο με εκείνη που ακυρώθηκε, αιτιολογώντας,
όμως, νομίμως και επαρκώς τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής απόφασης ή βάσει στοιχείων
που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και κρίσης από τον ακυρωτικό δικαστή, ασχέτως αν
τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη Διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η νέα κρίση της Διοίκησης
πρέπει να μην αντίκειται σε όσα έχουν κριθεί από την ακυρωτική απόφαση και να εκφέρεται ενόψει
του νομικού και πραγματικού καθεστώτος που υπήρχε κατά το χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε η
πράξη που ακυρώθηκε, δεν απαγορεύεται δε στη Διοίκηση να εκδώσει, μετά από διαδοχικές
ακυρώσεις για πλημμέλειες της αιτιολογίας, διαδοχικές πράξεις που να καταλήγουν στο ίδιο
αποτέλεσμα, με νέα αιτιολογία, αρκεί η εμμονή της Διοίκησης να μη συνιστά, στις περιπτώσεις που η
πράξη δεν εκδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα, κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας, κατά την κρίση
του δικαστηρίου, το οποίο πρέπει να εκτιμά τις συντρέχουσες, κάθε φορά, περιστάσεις. Αν δε, ενόψει
του αριθμού των ακυρωτικών αποφάσεων που προηγήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και της
αδυναμίας της Διοίκησης να αιτιολογήσει νομίμως και επαρκώς τη δυσμενή για τον υπάλληλο νέα
διοικητική πράξη, η πράξη αυτή τελικώς ακυρωθεί για κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας, η
Διοίκηση έχει την υποχρέωση να προέλθει στις νόμιμες ενέργειες και να εκδώσει θετική πράξη υπέρ
του υπαλλήλου σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με την ακυρωτική απόφαση, χωρίς να μπορεί να
επαναλάβει την πράξη με νέα πάλι αιτιολογία (Σ.τ.Ε. 2611/1989 Ολ.) [βλ.ΣτΕ 1571/2012, 748/2007
και 3320/2003].

ΙΙ.- Εξάλλου ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», προβλέπει στο άρθρο 20 ότι: «……..1. Όπου ο
νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) …,
η … γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική
αρμοδιότητα ……. Η γνώμη …. πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το
περιεχόμενό της. 2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει
πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης … Η μη αποδοχή της θετικής
σύμφωνης γνώμης …, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς.
3. Το αρμόδιο για την έκδοση διοικητικής πράξης όργανο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη άλλου
οργάνου οικειοθελώς…». [ΣτΕ 652/2011, 1379/2011, 3023/2011, 1420/2010 όλες σε Τ.Ν.Π.
«ΝΟΜΟΣ» κ.α.]

ΙΙΙ. Επειδή στη προκειμένη περίπτωση:
Στις 05/01/2016 έγινε η δημοπράτηση του τρίτου έργου: «Διαπλατύνσεις τεχνικά και

ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Γαύρος (Γ΄ Φάση)», προϋπολογισμού
1.400.000,00€, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της Περ. Στ. Ελλάδας (ΣΑΕΠ 066), το οποίο
όπως προκύπτει και από την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό, τα οποία είναι
αναπόσπαστο μέρος αυτής της έκθεσης, αποτελεί την φυσική συνέχεια της Β’ Φάσης του
προηγούμενου έργου. Το έργο έλαβε σύμφωνα με το πρακτικό δημοπρασίας ποσοστό έκπτωσης
8% με προσωρινό μειοδότη την εταιρεία “ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ”. Στην δημοπρασία συμμετείχαν πέντε (5)
εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα ποσοστά έκπτωσης που προσέφεραν είναι : 8,00%, 7,00%, 7,00%,
7,00% και 5%. Το προβλεπόμενο μήκος παρέμβασης για το νέο έργο είναι 4.700,00μ.
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Το πρακτικό της δημοπρασίας εισάγεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας στις 18-01-2016 (α/α θέματος 13) και αποφασίζεται η αναβολή λήψης απόφασης για
περαιτέρω διερεύνηση (αριθμός απόφασης 84, ΑΔΑ: ΩΦΝΑ7ΛΗ-2Ω3).

Το υπόψη θέμα επανεισάγεται στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 15-2-2016
(α/α θέματος 17) και αποφασίζεται ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στο Τεχνικό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας προκειμένου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.
3669/2008. Η απόφαση αυτή της Ο.Ε. έλαβε αριθμό 248 (ΑΔΑ: Ω2Χ17ΛΗ-Η1Δ).

Το θέμα εξετάζεται στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στις 25-5-2016 (ύστερα από την
λήξη της αποχής των μελών του ΤΕΕ από τα συλλογικά όργανα) και για το υπόψη θέμα 3ο
αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ότι η προσφερθείσα έκπτωση του προσωρινού μειοδότη είναι
ασύμφορη για το Δημόσιο.

Μετά την παραπάνω γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων το θέμα
εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή στις 25-07-2016 και αποφασίζεται η ακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού (μη ικανοποιητική προσφορά). Η απόφαση αυτή της Ο.Ε. έλαβε
αριθμό 1138/2016 (ΑΔΑ:6Ρ717ΛΗ-5ΝΚ).

Κατά της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η εργοληπτική επιχείρηση
«ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» προσωρινός μειοδότης του έργου, προσφεύγει στην επιτροπή του άρθρου 18 του
Ν. 2218/1994 των Νομών Βοιωτίας – Εύβοιας - Ευρυτανίας - Φθιώτιδας - Φωκίδας.

Με το πρακτικό 8/2016 (23-09-2016) η Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90Α),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196Α) και του άρθρου 22 του Ν.
3051/2002 (ΦΕΚ 220Α), ύστερα από την αριθμ. 68/19-09-2016 πρόσκληση της Προέδρου της,
αποφάσισε και δέχθηκε κατά πλειοψηφία την ασκηθείσα από 04-08-2016 (αριθμ πρωτ.
56/04-05-2016) την προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» κατά της αριθμ.
1138/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η απόφαση
αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με την εισήγηση όπου αναλυτικά αναφέρεται: «…….Επειδή σύμφωνα με το
διοικητικό δίκαιο, όταν η αιτιολόγηση επιβάλλεται από τις διατάξεις, όπως στην προκειμένη
περίπτωση, πρέπει να υπάρχει έστω και συνοπτικά στο σώμα της πράξης, δηλαδή να περιέχεται στο
έγγραφο, στο οποίο διαπιστώνεται η πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η μη αναφορά της αιτιολογίας στο
σώμα της πράξης αποτελεί ελάττωμα της και συνιστά τον λόγο ακυρώσεως «παράλειψη ουσιώδους
τύπο» (Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Επ. Σπηλιωτόπουλου Τ.Ι. σελ. 169, εκδ. 1996). Επειδή η
προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, όπως επιβάλλεται από τις
προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3669/2008…….»

ΙV. Κατόπιν των ανωτέρω:
1. Το άρθρο 4 της διακήρυξης του επίδικου έργου με τίτλο «Διαδικασία κατάθεσης και

εξέτασης των προσφορών» στο τελευταίο εδάφιο ι. της παραγράφου 4.1. ορίζει: «Αν δεν
υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το
πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το
αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.
3669/2008. Αν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει
γνωμοδότηση την οποία διαβιβάζει (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των
φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία αποφαίνεται επί των
ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα», και στο
εδάφιο α της παραγράφου 4.2 με τίτλο «Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας…». «α) Η
Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει ή ακυρώνει (συνολικά ή μερικά) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/2008».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα η προϊσταμένη αρχή εγκρίνει ή ακυρώνει το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/2008, το
οποίο ορίζει κατά λέξη τα εξής: «2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ακυρώνεται
πριν από την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης
Αρχής, ενώ και η εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται από την ίδια, πριν τη σύναψη της
σύμβασης, εφόσον συντρέχει έστω και μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Κατά τη διεξαγωγή
του διαγωνισμού εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κείμενων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης,
οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και δεν μπορούν να αποκατασταθούν
αλλιώς παρά με την ακύρωση του αποτελέσματος. β) Η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη
κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου. Στην περίπτωση αυτή για την ακύρωση απαιτείται
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γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η από το οποίο εποπτεύεται η
αναθέτουσα αρχή, ή του τεχνικού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας όταν στο οικείο Υπουργείο δεν
υφίσταται τεχνικό συμβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄
και Β΄ βαθμού ή ενώσεις ή νομικά πρόσωπα των οργανισμών αυτών». γ) Ο συναγωνισμός δεν
υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόμενοι συνεννοήθηκαν για να
αποφύγουν τον πραγματικό συναγωνισμό….».

Η απαρίθμηση των λόγων μη έγκρισης ή ακύρωσης των δημοπρασιών είναι προφανώς
περιοριστική.

Ο μοναδικός λόγος που επικαλέστηκε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για την μη έγκριση του αποτελέσματος του επίδικου διαγωνισμού στην με αριθμό
1138/2016 απόφασή της, είναι ότι η προσφερόμενη από την εταιρία έκπτωση δεν είναι αρκετά υψηλή.
Επικαλείται δηλαδή, ως λόγο ακύρωσης, τον υπό στοιχείο β’ λόγο της §2 του άρθρου 27 του Ν.
3669/2008 (μη ικανοποιητική οικονομική προσφορά).

V. Σύμφωνα με το ανωτέρω υπ’ αριθμ. ΤΤ 64965/491/5-4-2017 έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας και το συνημμένο σ’ αυτό από 28/03/2017 γνωμοδοτικό σημείωμα του δικηγόρου
Κωνσταντίνου Μπιλάλη και κατά την ακριβή μεταφορά του: «…. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17γ/03/114/ΦΝ
443/26.7.2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (Εγκύκλιος 20/2006) που ερμηνεύοντας την
ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. β του Ν. 3263/2004 με το Ν. 3481/2006 αναφέρει
κατά λέξη: «Η παρ. 7 τροποποιεί τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2β. (εδ. δεύτερο) του ν. 3263/04,
ώστε να καταστεί κατ’ αρχάς πιο ευέλικτη, αλλά ταυτόχρονα να ελέγχεται αποτελεσματικότερα η
διαδικασία ακύρωσης του διαγωνισμού από την Προϊσταμένη Αρχή όταν αυτή κρίνει ότι οι
υποβληθείσες προσφορές δεν είναι συμφέρουσες για τον κύριο του έργου. Πράγματι παρατηρήθηκε
καταχρηστική σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογή της δυνατότητας αυτής από κάποιες
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες αγνοώντας τον ίδιο το νόμο που έθεσε (μέσω της απόφασης του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που εκδόθηκε σε εκτέλεσή του) ως εύλογο όριο προσφοράς την έκπτωση 12%,
ακύρωσαν διαγωνισμούς με εκπτώσεις 20% και ακόμα ανώτερες, επικαλούμενες ακόμα μεγαλύτερες
εκπτώσεις σε άλλα παρόμοια έργα. Όμως η απερίσκεπτη συμπεριφορά κάποιων εργολάβων, που
προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις σε κάποια έργα, δεν μπορεί να θεωρείται ως μέτρο σύγκρισης για
όλα τα έργα, πρακτική που δεν είναι σύμφωνη με το πνεύμα του νόμου και υπονομεύει την
προσπάθεια του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ που επιδιώκει την υποβολή λογικών προσφορών, που
παίρνουν υπόψη τους τα νέα Ενιαία Τιμολόγια, με τα οποία ως γνωστόν μειώθηκαν αρκετά (περίπου
30%) οι τιμές των Αναλυτικών Τιμολογίων και ορίσθηκαν με εύλογο τρόπο το κόστος του έργου. Για
τους λόγους αυτούς, με τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής στο εξής απαιτείται γνώμη του τεχνικού
συμβουλίου είτε του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα
αρχή (εφόσον τα υπουργεία αυτά έχουν συγκροτημένα τεχνικά συμβούλια), είτε της Περιφέρειας στις
περιπτώσεις που στο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο.» (η
υπογραμμίσεις δικές μας χάριν εμφάσεως). Στην παρούσα περίπτωση τα αρμόδια όργανα
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την έγκριση της διακήρυξης του έργου, ενέκριναν και τον
προϋπολογισμό του επίδικου έργου, που είχε συνταχθεί από την Υπηρεσία. Τούτο σημαίνει ότι για
την εκτέλεση του επίδικου έργου η δαπάνη που προσδιορίσθηκε από τα όργανα της δημοπρατούσας
αρχής, σύμφωνα με τα νέα ενιαία τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ, ανήρχετο στο ύψος του 1.400.000,00 €.
Αυτό είναι το ποσό του προϋπολογισμού του έργου που προσδιόρισε αντικειμενικά και σύμφωνα με
τις άνω αναγκαστικού δικαίου διατάξεις η δημοπρατούσα αρχή. Επί αυτού του προϋπολογισμού όλοι
οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να προσφέρουν εκπτώσεις. 3. Το δε ποσοστό των προσφερομένων
εκπτώσεων σ’ ένα διαγωνισμό δεν αποτελεί αυτό καθ’ εαυτό σκοπό για την αναθέτουσα αρχή.
Σκοπός της αναθέτουσας αρχής και της όλης διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων έργων μέσω
διαγωνισμού είναι η διασφάλιση, αφενός της ανάδειξης αναδόχου ικανού για την άρτια, έντεχνη,
έγκαιρη και οικονομική κατασκευή του έργου και αφετέρου της διαφάνειας της διαδικασίας, του
ελεύθερου ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος. Ακόμη κι αν το ποσοστό της έκπτωσης
είναι μικρό, δεν αποτελεί από μόνο του ικανό στοιχείο για ακύρωση του διαγωνισμού, δοθέντος ότι η
διαμόρφωση του ύψους του ποσοστού της προσφερόμενης εκπτώσεως μπορεί να εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, όπως το «σφιχτό» ή μη του τιμολογίου της μελέτης της υπηρεσίας, οι
δυσκολίες του έργου κλπ. (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κρ. 493/1999, κατά την οποία η προσφορά
εκπτώσεως ποσοστού 1% δεν αποτελεί από μόνη της λόγο ακύρωσης του διαγωνισμού). Συνεπώς,
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κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με επάρκεια και πληρότητα και να ευσταθήσει ο λόγος
της υψηλής έκπτωσης, ως λόγος μη έγκρισης του αποτελέσματος του επίδικου διαγωνισμού…….».

VΙ. Για τους λόγους αυτούς δεν συντρέχει λόγος η Οικονομική Επιτροπή να εμμείνει στα όσα
αποφάσισε με την ακυρωθείσα, υπ. αριθ. 1138/2016 απόφασή της για ακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού (μη ικανοποιητική προσφορά) και μετά ταύτα θα πρέπει να εγκρίνει τα υπ’ αριθμ.
1/15-12-2015 και 1α/29-12-2015 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διαπλατύνσεις,
τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Γαύρος (Γ' Φάση)»,
προϋπολογισμού 1.400.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων και να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου του θέματος στην
εταιρεία «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8%).

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/15-12-2015 και 1α/29-12-2015 πρακτικά της επιτροπής

διαγωνισμού του έργου: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου
Καρπενήσι - Γαύρος (Γ' Φάση)», προϋπολογισμού 1.400.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορούν στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών
επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου του θέματος στην εταιρεία
«ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε έκπτωση οκτώ τοις εκατό (8%).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, προτείνοντας «την προσφυγή μας στην
επιτροπή του άρθρου 152».

Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε οτι απέχει απο την ψηφοφορία γα λόγους αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 655

ΘΕΜΑ 26o: Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού II της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 10 χλμ.
εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1463/68898/4-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Απορρίπτει, ως αβάσιμες την (α) από 22-2-2017 ένσταση της διαγωνιζόμενης σύμπραξης

μελετητικών γραφείων με α/α 21: «ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΠΑΛΗΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
ΚΑΡΑΤΣΩΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», και (β) την από 24-2-2017 ένσταση της διαγωνιζόμενης σύμπραξης
μελετητικών γραφείων με α/α 20: «ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΕ-ΜΑΛΛΙΔΟΥ
ΕΡΑΤΩ», κατά του πρακτικού II/16-2-2017 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης
της μελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 10 χλμ. εντός του Ν.
Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € με Φ.Π.Α., για του λόγους που αναφέρονται στο
σκεπτικό των από 31-3-2017 συνημμένων γνωμοδοτήσεων της επιτροπής διαγωνισμού.

2. Κάνει δεκτές εν μέρει:
i) την από 23-2-2017 ένσταση της διαγωνιζόμενης σύμπραξης μελετητικών γραφείων με α/α

12: «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ) –
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», κατά του πρακτικού ΙΙ/16-2-2017 της επιτροπής διαγωνισμού για την
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος, στο σημείο (2στ) και απορρίπτει, ως αβάσιμη την
ένσταση σε όλα τα υπόλοιπα σημεία.

ii) την από 24-2-2017 ένσταση του μελετητικού γραφείου με α/α 13: «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.», δ.τ. «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ», κατά του πρακτικού
ΙΙ/16-2-2017 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος, σε ότι
αφορά την Τεχνική Έκθεση και απορρίπτει, ως αβάσιμη την ένσταση σε όλα τα υπόλοιπα σημεία.
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3. Αναπέμπει το Πρακτικό ΙΙ στην επιτροπή διαγωνισμού, προκειμένου να το διορθώσει, ως
προς: i) το σχολιασμό της τεχνικής προσφοράς και της βαθμολογίας που έλαβε η ενιστάμενη
σύμπραξη με α/α 12, με τελική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς U.T.Π. = 70,13, και

ii) το σχολιασμό της τεχνικής προσφοράς και της βαθμολογίας που έλαβε το ενιστάμενο
γραφείο με α/α 13, με τελική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς U.T.Π. = 73,20.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι απέχει της ψηφοφορίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 656

ΘΕΜΑ 27o: Εξέταση ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ»,
κατά της υπ’ αριθμ. 18291/272/Φ.Ε./27-1-2017 απόφασης έκπτωσης αναδόχου του έργου: «Οδός
Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας.

Το θέμα αποσύρεται απο τον Εισηγητή

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή
σκέπαστρου στη θέση “Βράχος” για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 76012/799/
13-4-2017 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 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή σκέπαστρου στη

θέση “Βράχος” για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ποσού 1.145.503,78
€ με Φ.Π.Α., το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 6.997,60 €, το οποίο
οφείλεται αποκλειστικά στην μεταβολή (αύξηση) του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 657

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος των εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση
ζημιών στα τοιχία αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Νο 9 Γαλαξειδίου - Πεντεορίων – Βουνιχώρας»
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 και 2017»,
προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 76770/1418/12-4-2017
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, με αναθεώρηση, χρονοδιαγράμματος των εργασιών του υποέργου:

«Αποκατάσταση ζημιών στα τοιχία αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Νο 9 Γαλαξειδίου -
Πεντεορίων – Βουνιχώρας» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 -
2016 και 2017», προϋπολογισμού 190.000,00€ με Φ.Π.Α., μέχρι 16-5-2017, χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου «ΗΛΙΑ ΞΗΡΟΥ Ε.Δ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8 (α) του Ν.
3669/08.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 658
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Παράλληλα έργα
Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης
αμοιβής 159.896,61 € χωρίς Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 57298/1594/12-4-2017
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, με αναθεώρηση, κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές

ημέρες, ήτοι μέχρι 31 – 01 – 2018, επειδή εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης Π.Π.Ε. από την αρμόδια
Υπηρεσία.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, ως τελευταία την συγκεκριμένη παράταση, διότι
υπάρχουν πολιτικές και διοικητικές ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν, όσον αφορά:

«1. την καθυστέρηση έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού από τη Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας –
Δασαρχείο Λαμίας, και

2. την αδικαιολόγητη εκκρεμότητα σχετικά με την Απόφαση Έγκρισης Π.Π.Ε. από την αρμόδια
Υπηρεσία».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 659

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή
επενδεδυμένης τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Δομοκού», Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 69249/2117/12-4-2017
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: «Κατασκευή επενδεδυμένης

τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Δομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., κατά δύο (2) μήνες, πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας
περαιώσεως του, ήτοι μέχρι 21-06-2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 660

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης Οκτωβρίου 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. (οικ.) 71843/1778/
6-4-2017 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 4-4-2017 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης Οκτωβρίου

2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, με
Μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά, για το σχολικό έτος 2016-2017,
που αφορά στο έλεγχο των δικαιολογητικών των τρίτων αναδειχθέντων μειοδοτών.
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2. Απορρίπτει τους 3ους μειοδότες: (α) Σακκή Παρασκευή λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης
δικαιολογητικών κατακύρωσης (κωδ. δρομ. 859) και (β) Καραμιχάλη Μιχαήλ λόγω μη προσκόμισης
δικαιολογητικών κατακύρωσης (κωδ. δρομ. 869).

3. Κηρύσσει τα κάτωθι δύο (2) τμήματα/δρομολόγια ως άγονα:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜ. ΜΕΣΟ

1 28 ΞΗΡΟΒΡΥΣΣΗ- ΧΑΛΚΙΔΑ (ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) &
ΕΠΙΣΤΡ. 869 ΤΑΞΙ

2 30 ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 859 ΤΑΞΙ

και δεδομένου ότι: 1) το σχολικό έτος ολοκληρώνεται 15/06/2017, 2) η διαδικασία κατακύρωσης
των 4ων μειοδοτών (εφόσον προσκομίσουν δικαιολογητικά κατακύρωσης) θα ολοκληρωθεί στην
καλύτερη περίπτωση τέλος Μαΐου 2017, 3) για την σύναψη των οικείων συμβάσεων προαπαιτείται
προσυμβατικός έλεγχος από την Αρμόδια Υπηρεσία επιτρόπου, που ολοκληρώνεται εντός 30
ημερών από την αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού (μετά την ολοκλήρωση της
κατακύρωσης) και 4) οι μαθητές που έχουν δρομολογηθεί στα δρομολόγια με κωδ. 859 και 869
μεταφέρονται από τους γονείς προς τις σχολικές μονάδες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 661

ΘΕΜΑ 33o: 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. 70777/1754/5-4-2017
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 4-4-2017 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 3ου
μειοδότη του δρομολογίου με κωδ. 897 «ΔΗΛΕΣΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΔΗΛΕΣΙ (2ο χλμ) & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»,
Φράγκα Σπυρίδων.

2. Κατακυρώνει στον 3ο μειοδότη το δρομολόγιο με κωδ. 897 «ΔΗΛΕΣΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ
ΔΗΛΕΣΙ (2ο χλμ) & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», Φράγκα Σπυρίδων, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2377, με προσφορά
28,00€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 662

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 25ης Ιανουαρίου 2017 για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους
2016-2017 και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 460/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70781/1755/5-4-2017
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 4-4-2017 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 25ης Ιανουαρίου

2017 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
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σχολικού έτους 2016-2017, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 2ου
μειοδότη του δρομολογίου με κωδ. 896 «ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ-Ν.ΣΙΝΑΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΚΑΜΑΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», Κοντογιάννη Δημήτριου και στον επανέλεγχο του δρομολογίου με κωδ. 887
«ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡ.».

2. Απορρίπτει τον Κοντογιάννη Δημήτριο, 2ο μειοδότη του δρομολογίου με κωδ. 896
«ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ - Ν. ΣΙΝΑΣΟΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ - ΚΑΜΑΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», της διαπραγμάτευσης της 25ης
Ιανουαρίου 2017, λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης.

3. Κηρύσσει άγονο το κάτωθι δρομολόγιο, λόγω μη ύπαρξης επόμενου μειοδότη:

ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΟΝ

1 13 ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ –Ν.
ΣΙΝΑΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΚΑΜΑΡΙΑ &ΕΠΙΣΤΡ. 896 ΤΑΞΙ

4. Συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 460/21-03-2017 απόφασή της ως προς την παρ. 2,
κατακυρώνοντας στον προσωρινό ανάδοχο «ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ», ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2245,
επιπλέον και το δρομολόγιο με κωδ. 887 «ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡ.» με προσφερόμενη τιμή
35,80€, το οποίο εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στο 2ο/8-3-2017 πρακτικό κατακύρωσης του εν
λόγω διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 663

ΘΕΜΑ 35o: Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους
2016-2017.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70789/1756/5-4-2017
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:
1. την τροποποίηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με κωδ. 20 «Βασιλικό - παραλία

Μπούρτζι - Ν. Λάμψακος - Μπαταριάς- Χαλκίδα (Ειδικό Νηπιαγωγείο & Ειδικό Δημοτικό) &
ΕΠΙΣΤΡ.», σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη βάση δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του
σχολικού έτους 2016 – 2017, ως εξής:
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Πίνακας
αποτύπωσης της τροποποίησης του δρομολογίου που περιλαμβάνεται στην 133702/4995/30-08-2016 σύμβαση της ΣΑΛΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ με την

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2016-2017
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Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Αιτιολογία

1 20 Βασιλικό -παραλία
Μπούρτζι - Ν. Λάμψακος -
Μπαταριάς- Χαλκίδα
(Ειδικό Νηπιαγωγείο &
Ειδικό Δημοτικό) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 12.70
0

ΤΑΞΙ 0,00 40,80 27,00 33,28
%

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

20 Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 7.300 ΤΑΞΙ 0,00 33,28
%

30,60 20,25 Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω

αλλαγής χιλιομετρικών
αποστάσεων
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Η τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό 20 ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από
την Οικονομική Επιτροπή.

2. την τροποποίηση της υφισταμένης σύμβασης με την ανάδοχο στην οποία επέρχεται αλλαγή.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του, Ειδικού Φορέα 10 073 ΚΑΕ 0821 της Π. Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 664

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού
έτους 2016-2017.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 76470/2057/12-4-2017
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 τις παρακάτω δαπάνες δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας,

σχολικού έτους 2016-2017, ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΔΕΚ. 2016 - IAN. 2017- ΦΕΒΡ. 2017 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821

ΑΡΙΘΜ. 1681/12-04-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΟΔ
ΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΗΣ
ΙΟ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΑΝΑΔΟΧΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ

ΔΕΚ16-ΙΑ
Ν17-ΦΕΒ

17 18.321,05€ 18.321,05 € 4.397,05€ 22.718,10 €

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΛΑΜΙΑΣ ΑΕ

ΔΕΚ16-ΙΑ
Ν17-ΦΕΒ

17 83.147,31€ 83.147,31€ 19.955,35€ 103.102,66 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑ Α. 125.820,77 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΟΔ
ΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΑΝΑΔΟΧΟ
ΜΕ ΦΠΑ
24%

Ιαν-17 63.017,90€ 63.017,90€
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΕ

Φεβ-17 107.510,01€ 107.510,01€
170.527,91€ 40.926,70€ 211.454,61€

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑ Β. 211.454,61€

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 665
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ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε.
Φωκίδας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 77428/720/12-4-2017
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 την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 3.000.000,00€ συμπεριλ-

αμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φωκίδας, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, η οποία επιμερίζεται ανά
κατηγορία, ως εξής:

Κατηγορία μεταφοράς μαθητών βάσει
της αρ. (4) ΚΥΑ

Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. για τρία
σχολικά έτη (2017-2018,2018-2019 &

2019-2020)
Μεταφορά με Ειδικά Μαθητικά Δελτία 60.000,00€

3 Χ 20.000,00€ / ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ
Μεταφορά με Ευθύνη των Γονέων 24.000,00€

3Χ 8.000,00€/ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ
Μεταφορά με μισθωμένα μέσα 2.916.000,00€

3 Χ 972.000,00€ / ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ
3.000.000,00 €

Η ανωτέρω δαπάνη ανά σχολικό έτος επιμερίζεται ως εξής:
- Σχολικό έτος 2017-2018, δαπάνη συνολικού ποσού 1.000.000,00€,
- Σχολικό έτος 2018-2019, δαπάνη συνολικού ποσού 1.000.000,00€ και
- Σχολικό έτος 2019-2020, δαπάνη συνολικού ποσού 1.000.000,00€
τα οποία ποσά κατανέμονται στα παρακάτω έτη ως εξής:
1. Στο έτος 2017 (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος), ποσό 425.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Στο έτος 2018 (Ιανουάριος- Δεκέμβριος), ποσό 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
3. Στο έτος 2019 (Ιανουάριος- Δεκέμβριος), ποσό 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
4. Στο έτος 2020 (Ιανουάριος- Αύγουστος), ποσό 575.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 04 073 και ΚΑΕ 0821 της Π.Ε.
Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 666

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 161/30-1-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και εκ νέου έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς
διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ,
βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών,
καφέ-ζαχαρωδών μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό
πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους
απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.273.821,03 € με Φ.Π.Α., και β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 72735/1791/ 7-4-2017
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
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1. Ανακαλεί μερικώς την υπ’ αριθμ. 161/30-1-2017 απόφασή της, ως προς το σημείο 2 α’ και β’,
διότι η απόφαση για την έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την
«Προμήθεια πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών,
οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ-ζαχαρωδών μελιού,
ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής
και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε.
Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.273.821,03 € με Φ.Π.Α., προηγήθηκε της απόφασης έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης (αριθμ. πρωτ. 2727/23-02-2017, ΑΔΑ:Ω24Ν7ΛΗ-Θ34, ΑΔΑΜ: 17REQ
00603896 2017-04-07) συνολικού ύψους 1.273.821,03 € με Φ.Π.Α..

2. Εγκρίνει εκ νέου:
α) τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια

πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού,
ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ-ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου,
γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 1.273.821,03 € με Φ.Π.Α., και

β) τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο της
διακήρυξης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 071 ΚΑΕ 9475.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 667

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών
βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 207.709,25 € με Φ.Π.Α., και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 72550/1789/ 7-4-2017
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:
1. την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής

υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
207.709,25 € με Φ.Π.Α.

2. τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο της
διακήρυξης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 071 ΚΑΕ 9475.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 668

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια
πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ελιών,
πελτέ ντομάτας, καφέ-ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών παντοπωλείου, για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής
βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 214.681,79 € με Φ.Π.Α., και β)
των όρων της συνημμένης διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 77435/721/ 12-4-2017
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:
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1. την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια
πουλερικών, βόειου και χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ελιών,
πελτέ ντομάτας, καφέ-ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών παντοπωλείου, για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής
βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 214.681,79 € με Φ.Π.Α.,

2. τους όρους της συνημμένης διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 669

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 41o: Λύση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτου και έγκριση
παρακράτησης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 73013/1800/ 7-4-2017
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 την πρόωρη λύση της αρ. 38366/913/23-02-2017 σύμβασης μίσθωσης του

κυλικείου στην Π.Ε. Ευβοίας, στον Αραπάκη Αντώνιο του Γεωργίου, σε συνέχεια της με αρ. 66817/
1684/31-03-2017 αιτήσεως.

2. Κηρύσσει τον μισθωτή Αραπάκη Αντωνίο του Γεωργίου ως έκπτωτο, λόγω πρόωρης λύσης
της σύμβασης με υπαιτιότητα του, βάσει του αρ. 4 της σχετικής συναφθείσας σύμβασης.

3. Εγκρίνει την παρακράτηση υπέρ της Π.Ε. Ευβοίας των με αρ. Νο 136/09-02-2017 (ποσού
1.080,00€) & Νο 140/09-02-2017 (ποσού 1,20€) εγγυητικών καλής εκτέλεσης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Παρ/κών 263 - ΧΑΛΚΙΔΑΣ), συνολικού ποσού 1.081,20€,
βάσει του αρ. 4 της σχετικής συναφθείσας σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 670

Σ’ αυτό το σημείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, αποζημιώσεις, αμοιβές,
εισφορές κ.λ.π., Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. (α) 69736/726/10-4-2017
και (β) 44512/447/18-4-2017 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την σχετική δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης, για προμήθειες, συντηρήσεις,

για παροχή υπηρεσιών, αποζημιώσεις, αμοιβές, εισφορές κ.λ.π., που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2017 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισ
μού με τις

αναμορφώσει

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση
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ς έτους 2017

1

Η δαπάνη αφορά
εργασίες
υδραυλικών
εγκαταστάσεων στο
κτίριο της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

03.073.0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή κτιρίων

γενικά και
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων

980,00 15.000,00 2.020,00 12.000,00

2

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια
φαρμακευτικών
υλικών για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

03.073.1219.01

Προμήθεια
λοιπών

υγειονομικών,
φαρμακευτικών
& ορθοπεδικών

ειδών

100,00 1.000,00 0,00 900,00

3

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
ισοπεδωτή ΚΥ 3151,
του φορτωτή ΙΧ
93851, του φορτωτή
ΙΧ 121636 και του
εκχιονιστικού
(λεπίδων) ΚΗΥ9400,
μηχανημάτων του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

17REQ005858522

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

2.145,20 31.000,00 19.955,00 8.899,80

4

Η δαπάνη αφορά
επισκευή,
συντήρηση και
διάγνωση
προβλημάτων
τροφοδοσίας του
εκχιονιστικού
λεπίδας ΚΗΥ9390
και των φορτηγών
ΚΗΥ 9373, ΚΗΙ 4379
και ΚΗΥ 9375,
μηχανημάτων του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

400,00 31.000,00 22.100,20 8.499,80

5

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
εκχιονιστικού ΜΕ
121635, της λεπίδας
ΚΗΥ 9390, του
φορτηγού ΚΗΥ 9373
και του φορτηγού
ΚΗΥ9375,
μηχανημάτων του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

155,00 31.000,00 22.500,20 8.344,80
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Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

6

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
προωθητή ΚΥ 3158,
μηχανήματος του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

1.000,00 31.000,00 22.655,20 7.344,80

7

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση του
οχήματος ΚΗΥ3799,
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

03.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

330,00 31.000,00 23.655,20 7.014,80

8

Η δαπάνη αφορά
εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ,
υπαλλήλων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, που
υπάγονταν μέχρι
31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-συνταξι
οδοτικό καθεστώς
λοιπών Ασφ.
Οργανισμών (πλην
ΙΚΑ και Δημοσίου).

03.073.0292.01

Εργοδοτική
εισφορά υπέρ

ΕΦΚΑ,
υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι
31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-συν

ταξιοδοτικό
καθεστώς

λοιπών Ασφ.
Οργανισμών
(πλην ΙΚΑ και
Δημοσίου).

12.000,00 122.000,00 110.000,00 0,00

9

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

03.073.3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

10

Η δαπάνη αφορά την
εφαρμογή
προγράμματος
ΟΣΔΕ, και ειδικότερα
την προμήθεια και
συντήρηση
hardware, software
και εξασφάλιση
αναλωσίμων, για τις

03.073.5243.01

Δαπάνες
προγράμματος

ΟΣΔΕ 1.497,75 2.497,75 0,00 1.000,00
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ανάγκες της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

11

Η δαπάνη αφορά
αποζημίωση των
επικουρικών ιατρών
και ιατρών υπαίθρου
που θα
υπηρετήσουν σε
περιοχές του Νομού
Ευρυτανίας.

03.073.0279.01

Λοιπά
επιδόματα και
αποζημιώσεις 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτής με α/α 11.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 671

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις της
Π.Ε. Ευρυτανίας της 25ης εντολής πληρωμής (ολική εξόφληση) και της 26ης εντολής πληρωμής του
έργου: «Οδός Δομνίστα – Ρόσκα – Πάντα Βρέχει – Όρια Νομού – Ν.Α. Ευρυτανίας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 63715/646/13-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις της

Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:

Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε ευρώ

1

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»

Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ:
71.299,54 ευρώ

ΟΛΙΚΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ:

21.299,54

Κ.Α.Ε.

03.071.9453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

«Συγκοινωνίες»

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

21.299,54

Ποσό
Εγκεκρ.
Π/Υ

1.266.757,70

Δεσμευθέν
ποσό

400.000,00

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης

845.458,16

26η 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 ΣΥΝΟΛΟ:
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2
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 2.871.299,54 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 53.494,79ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 1.354.379,95 ευρώ.

Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»

Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

53.494,79 ευρώ

Κ.Α.Ε.

03.071.9453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

«Συγκοινωνίες»

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

53.494,79

Ποσό
Εγκεκρ.
Π/Υ

1.266.757,70

Δεσμευθέν
ποσό

421.299,54

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης

791.963,37

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 672

ΘΕΜΑ 44o: 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 το υπ’ αριθμ. 77420/718/12-4-2017
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
1. την πληρωμή δαπάνης για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που

πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017, Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

1

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης στο εξωτερικό
υπαλλήλου της Δ/νσης

Ανάπτυξης που συμμετείχε
σε εκθέσεις στη Μόσχα και

στην Στοκχόλμη.

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η δαπάνη
διοδίων, ο ναύλος

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

και 0717

2.958,05

2

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης στο εξωτερικό
υπαλλήλου της Δ/νσης

Ανάπτυξης που συμμετείχε
σε εκθέσεις στη Μόσχα και

στην Στοκχόλμη.

02.04.073.0721.01

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

και 0717

2.010,00
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

3

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή εξόδων
διανυκτέρευσης στο

εξωτερικό υπαλλήλου της
Δ/νσης Ανάπτυξης που

συμμετείχε σε εκθέσεις στη
Μόσχα και στην Στοκχόλμη.

02.04.073.0722.01

Έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &

εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715, 0716 και 0717

1.085,00

4

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης είκοσι οκτώ

(28) υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων, της
Δ/νσης Ανάπτυξης, του
τμήματος Πολιτικής

Προστασίας, του γραφείου
Π.Σ.Ε.Α, της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και
τμήματος Κτηνιατρικής για
τους μήνες Φεβρουάριο –

Μάρτιο 2017.

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η δαπάνη
διοδίων, ο ναύλος

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

και 0717

390,00

5

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης είκοσι οκτώ
(28) υπαλλήλων της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων ,της
Δ/νσης Ανάπτυξης, του
τμήματος Πολιτικής

Προστασίας, του γραφείου
Π.Σ.Ε.Α, της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και
τμήματος Κτηνιατρικής για
τους μήνες Φεβρουάριο –

Μάρτιο 2017.

02.04.073.0721.01

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

και 0717

773,70

6
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών

OTE
02.04.073.0824.01

Υποχρεώσεις από
παροχή

τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών (τέλη,

μισθώματα και δαπάνες
εγκαταστάσεων)

436,00

7

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού

COSMOTE του
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ
Φωκίδας σύμφωνα με τις

αριθμ. οικ.
136342/2286/02.09.2016

και οικ.
9452/187/18.01.2017

Αποφάσεις του

02.04.073.0826.01 Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας 67,06
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 15.12.2016 έως

14.01.2017

8

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού

COSMOTE του
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ
Φωκίδας σύμφωνα με τις

αριθμ. οικ.
136342/2286/02.09.2016

και οικ.
9452/187/18.01.2017

Αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 15.01.2017 έως

14.02.2017

02.04.073.0826.01 Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας 50,81

9

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού

COSMOTE του Υπαλλήλου
του Τμήματος πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ

Φωκίδας σύμφωνα με τις
αριθμ. οικ.

238/3/04.01.2016 και οικ.
9454/189/18.01.2017

Αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 08.12.2016 έως

07.03.2017

02.04.073.0826.01 Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας 204,19

10

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών
Ύδρευσης του ΚΕΓΕ

Ευπαλίου από 01/01/2016
έως 30/06/2016

02.04.073.0831.01 Ύδρευση και άρδευση 19,84

11
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών

ΔΕΗ
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 627,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 5.284,96

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

1.

Πληρωμή
Επιδόματος Θέσης
Ευθύνης των
υπαλλήλων
(μονίμων και
(Ι.Δ.Α.Χ) της Π.Ε
Φωκίδας για το έτος
2017

02.04.073.0215.01 Επίδομα θέσης
ευθύνης 5.000,00 120.920,00 115.920,00 0,00

2.

Πληρωμή ενοικίων
αποθήκης
αρχειοθέτησης
συνταγών κλπ ΟΓΑ.

02.04.073.0813.01 Μισθώματα
κτιρίων 7.749,00 7.749,00 0,00 0,00

3.

Πληρωμή δαπάνης
συμβιβαστικής
επίλυσης διαφοράς
σύμφωνα με την
αριθμ. 136/2017
απόφαση της Οικ.
Επιτροπής

02.04.073.0892.01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών

αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων

10.710,00 27.000,00 0,00 16.290,00

4.

Πληρωμή δαπάνης
συμβιβαστικής
επίλυσης διαφοράς
σύμφωνα με την
αριθμ. 137/2017
απόφαση της Οικ.
Επιτροπής

02.04.073.0892.01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών

αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων

14.280,00 27.000,00 10.710,00 2.010,00

5.

πληρωμή
επιχορήγηση
προνοιακών
ιδρυμάτων στο
"ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥ
ΛΕΙΟ ΜΠΑΠΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΡΙΓΚΕΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ".

02.04.073.2334.02

Επιχορήγηση σε
ιδρύματα μέριμνας

ανηλίκων και
προστασίας

ηλικιωμένων για
δαπάνες

λειτουργίας

8.865,00 8.865,00 0,00 0,00

6.

πληρωμή
επιχορήγηση
προνοιακών
ιδρυμάτων της Π.Ε
Φωκίδας στην ΕΣΤΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

02.04.073.2339.02

Λοιπές
επιχορηγήσεις για

σκοπούς
κοινωνικής
πρόνοιας και
αντίληψης

4.220,00 4.220,00 0,00 0,00

7.

Πληρωμή Εργασίας
για την επισκευή του
ΜΕ 123241 ΙΧ
Διαγραμμιστικού
Οχήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων) .

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

471,20 6.935,60 3.459,80 3.004,60

8.
Για την πληρωμή
εργασίας για
SERVISES στο ΚΗΥ
7901 της ΠΕ
Φωκίδας

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

372,00 6.935,60 3.931,00 2.632,60
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 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

9. Πληρωμή Εργασίας
για την επισκευή του
ΚΗΥ 7933 οχήματος
της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

192,20 6.935,60 4.303,00 2.440,40

10.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος
θα εκπροσώπησε τη
Π.Σ.Ε ενώπιον του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς στην
δικάσιμο της
23/03/2017 σύμφωνα
με την αριθμ.
151/4/17.02.2015
Απόφαση της Οικ.
Επιτροπής

02.04.073.0871.01 Αμοιβές φυσικών
προσώπων 357,12 19.246,76 16.950,13 1.939,51

11. Πληρωμή εξόδων
μεταγραφής και
παραχωρητηρίων
αναδασμού Στρώμης

02.04.073.0894.01
Δικαστικά -

συμβολαιογραφικ
ά άξοδα

950,00 1.000,00 0,00 50,00

12.

Για την πληρωμή
προμήθειας
ανταλλακτικών στο
ΜΕ 123241ΙΧ
Διαγραμμιστικού
οχήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της
ΠΕ Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &

επισκευής μέσων
ξηράς γενικά

447,00 13.138,60 6.319,86 6.371,74

13.
Για την πληρωμή
Ανταλλακτικών για
SERVISES στο ΚΗΥ
7901 της ΠΕ
Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &

επισκευής μέσων
ξηράς γενικά

415,83 13.138,60 6.766,86 5.955,91

14. Πληρωμή Εργασίας
για την επισκευή του
ΚΗΥ 7933 οχήματος
της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &

επισκευής μέσων
ξηράς γενικά

575,36 13.138,60 7.182,69 5.380,55

15.

Πληρωμή
προμήθειας δύο (2)
υπολογιστών για τις
ανάγκες του
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ της
Δ/νσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων

και λοιπών υλικών

1.500,00 5.796,40 2.204,20 2.092,20
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 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

16.

Πληρωμή
προμήθειας
έγχρωμου εκτυπωτή
για της του Γραφείου
του
Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων

και λοιπών υλικών

204,60 5.796,40 3.704,20 1887,60

17.

πληρωμή δαπάνης
ψεκασμών
προγράμματος
δακοκτονίας έτους
2017 σύμφωνα και
με την αριθμ. 2/69/
11-01-2016 της
Οικ. Επιτροπής
(συμπληρωματική
σύμφωνα με το
αριθμ 21026/405
έγγραφο της
ΔΑΟΚ Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.5241.01
Δαπάνες

προστασίας
ελαιοπαραγωγής 29.559,60 250.000,00 198.890,00 21.550,40

18.

πληρωμή δαπάνης
χρεολυσίων και
τόκων δανείων της
Π.Ε. Φωκίδας για
το έτος 2017

02.04.073.6111.01
Τόκοι εντόκων
γραμματειών
ιδιωτικού τομέα

5.000,00 71.016,96 66.016,96 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
90.868,91 608.833,12 446.358,70 71.605,51

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτών της παρ. 1, με
α/α 1,2 και 3.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 673

ΘΕΜΑ 45o: 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. 77424/719/12-4-2017
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 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑΔΟ
ΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
¨ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

071
ΚΑΕ 9475

278.650,00
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ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2017-2017¨ ΠΟΥ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
¨ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α ΦΕΚ 2205/13-10-2015
ΤΕΥΧΟΣ Β΄

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 674

ΘΕΜΑ 46o: 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. 75522/1543/13-4-2017 και
78324/1588/18-4-2017 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 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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1

Αμοιβή πρόσληψης
συμβούλου για την
συγγραφή βοηθημάτων
για την υποστήριξη του
Τμήματος Εμπορίου και
Τουρισμού της ΠΕ
Βοιωτίας

02.05.073.0879.01
Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

24.800,00 75.000,00 28.275,50 46.724.50

2

Πολυετής δέσμευση
ποσού για αμοιβή για
επισκευή των αυτ/των
2017 6.250,00€, 2018
6.250,00€

02.05.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

6.250,00 10.000,00 786,78 9.214,00

3

Πολυετής δέσμευση
ποσού για προμήθεια
ανταλλακτικών για
επισκευή των αυτ/των
2017 6 .250,00€, 2018
6.250,00€

02.05.073.1321.01

Προμήθεια για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

6.250,00 24.000,00 6.131,46 17.868,54

4 Επισκευή καναλιού
Υλίκης - Κάστρου 02.05.071.9383.02

Συντήρηση έργων
ύδρευσης και
άρδευσης

10.795,98 160.795,98 100.000,00 50.000,00

5

Πολυετής δέσμευση για
προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών 2017
40.000,00€,2018
35.517,45€,2019
35.517,45 €

02.05.071.1511.01
Προμήθεια
καυσίμων και
λιπαντικών

40.000.00 65.000,00 18.880,00 46.120,00
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6

Πολυετής δέσμευση για
προμήθεια καυσίμων
θέρμανσης και
κοινοχρήστων 2017
30.000,00€,2018
56.276,25€,2019
56276,25€

02.05.071.1512.01

Προμήθεια
καυσίμων

θέρμανσης και
δαπάνες

κοινοχρήστων

30.000.00 60.000,00 30.000,00 30.000,00

7

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.05.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων από
το εξωτερικό και
αντίστροφα

700,00 60.000,00 35.000,00 25.000,00

8

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού

02.05.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων από
το εξωτερικό και
αντίστροφα

300,00 60.000,00 35.700,00 24.300,00

9

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη

02.05.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων από
το εξωτερικό και
αντίστροφα

500,00 60.000,00 36.000,00 24.000,00

10

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας

02.05.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων από
το εξωτερικό και
αντίστροφα

500,00 60.000,00 36.500,00 23.500,00

11
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Ανάπτυξης

02.05.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων από
το εξωτερικό και
αντίστροφα

500,00 60.000,00 37.000,00 23.000,00

12

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής

02.05.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων από
το εξωτερικό και
αντίστροφα

6.000,00 60.000,00 37.500,00 22.500,00

13
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.05.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων από
το εξωτερικό και
αντίστροφα

6.000,00 60.000,00 43.500,00 16.500,00

14

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων του
τμήματος
Περιβάλλοντος

02.05.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων από
το εξωτερικό και
αντίστροφα

300,00 60.000,00 49.500,00 10.500,00

15

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας

02.05.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων από
το εξωτερικό και
αντίστροφα

200,00 60.000,00 49.800,00 .10200,00

16

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.05.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινούμενων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

1.000,00 50.000,00 32.000,00 18.000,00
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στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

17

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού

02.05.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινούμενων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

300,00 50.000,00 33.000,00 17.000,00

18

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη

02.05.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινούμενων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

500,00 50.000,00 33.300,00 16.700,00

19

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας

02.05.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινούμενων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

1.000,00 50000,00 33.800,00 16.200,00

20

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής

02.05.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινούμενων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

6.000,00 50.000,00 34.800,00 15.200,00

21

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.05.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινούμενων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

1.000,00 50.000,00 40.800,00 9.200,00

22

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Τμήματος
Περιβάλλοντος

02.05.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινούμενων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

100,00 50.000,00 41800,00 8.200,00

23

Ημερήσια αποζημίωση
μετακίνησης
υπαλλήλων Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας

02.05.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινούμενων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

100,00 50.000,00 41.900,00 8.100,00
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24

Αποζημίωση για
υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

10.000,00 120.000,00 49.800,00 70.200,00

25

Αποζημίωση για
υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

20.000,00 120.000,00 59.800,00 60.200,00

26

Αποζημίωση για
υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

8.400,00 120.000,00 79.800,00 40.200,00

27

Αποζημίωση
υπερωριακής
απασχόλησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχν. Έργων

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

13.000,00 120.000,00 88.200,00 31.800,00

28

Αποζημίωση για
υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

3.000,00 120.000,00 101.200,00 18.800,00

29

Αποζημίωση για
υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

12.000,00 120.000,00 104.200,00 15.800,00

30

Αποζημίωση για
υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων τμήματος
Περιβάλλοντος

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

1.000,00 120.000,00 116.200,00 3.800,00

31

Αποζημίωση για
υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων τμήματος
Πολιτικής Προστασίας

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

500,00 120.000,00 117.200,00 2.800,00

32

Αποζημίωση για
υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων τμήματος
Πληροφορικής

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

300,00 120.000,00 117.700,00 2.300,00

33

Αποζημίωση για
υπερωριακή
απασχόληση
υπαλλήλων Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη

02.05.073.0511.01
Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

2.000,00 120.000,00 118.000,00 2.000,00

34

Προμήθεια γραφικής
ύλης για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της
Π.Ε. Βοιωτίας

02.05.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού,

γραφικών ειδών
και λοιπών

συναφών υλικών

5.000,00 24000,00 18.531,00 5.469,00

35
Δέσμευση ποσού για
Βασικό μισθό τακτικών
υπαλλήλων

02.05.073.0211.01
Βασικός μισθός

τακτικών
υπαλλήλων

39.312,00 2.713.812,00 2.611.737,42 102.074,58
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36
Δέσμευση ποσού για
Εργοδοτική εισφορά
υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

02.05.073.0292.01
Εργοδοτική
εισφορά υπέρ

Ε.Φ.Κ.Α
6.271,20 174.271,20 164.461,69 9.809,51

37
Δέσμευση ποσού για
Εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΕΟΠΠΥ

02.05.073.0293.01
Εργοδοτική
εισφορά υπέρ

ΕΟΠΠΥ
720,00 96.720,00 93.746,53 2.973,47

38
Δέσμευση ποσού για
Εργοδοτική εισφορά
υπέρ

02.05.073.0294.01
Εργοδοτική
εισφορά υπέρ

Ε.Φ.Κ.Α
1.836,00 77.336,00 75.500,00 1.836,00

39

Προμήθεια
μηχανημάτων
φωτοαντιγραφικής,
μηχανών γραφείου

02.05.073.1713.01

Προμήθεια
γραφομηχανών,μ
ηχανηματων

φωτοαντιγραφική
ς, μηχανών
γραφείου

24.700,00 24.800,00 80,60 24.719,40

40
Δέσμευση ποσού για
Εργοδοτική εισφορά
υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

02.05.073.0291.01
Εργοδοτική
εισφορά υπέρ

Ε.Φ.Κ.Α
3.444,00 226.644,00 223.200,00 3444,00

41 Οικογενειακή παροχή 02.05.073.0213.01 Οικογενειακή
παροχή 1.800,00 61.800,00 60.000,00 1.800,00

42

Αποζημίωση
ελεγκτών-γεωπόνων,
κτηνιάτρων που
διενεργούν ελέγχους

02.05.073.0567.02

Αποζημίωση
ελεγκτών-γεωπόν
ων, κτηνιάτρων
που διενεργούν

ελέγχους

4.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00

43 Αναδασμός Θουρίου 02.05.071.9779.02

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

50.000,00 469.222,14 68.470,93 400.751,21

44 Παρατηρητήριο Υγείας 02.05.071.9779.02

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

69.464,83 469.222,14 118.470,93 350.751,21

45 Δαπάνες για μεταφορά
δικτύων (ΟΚΩ) 02.05.071.9459.02 Διάφορα έργα 50.000,00 251.771.18 70.496.85 181.274.33

46
Δαπάνη για υλικά
επισκευής και
συντήρηση Κωπαΐδας

02.05.071.9459.02 Διάφορα έργα 40.000,00 251.771.18 120.771.18 131.000.00

47 Επισκευή δώματος
Διοικητηρίου Π.Ε.Β 02.05.071.9459.02 Διάφορα έργα 42.312,64 251.771.18 163.083.82 88.687.36

48
Μελέτη ενίσχυσης
γέφυρας στη θέση
Τούμπρι- Ζεμενό

02.05.071.9771.01
Εκτέλεση

συγκοινωνιακών
έργων

15.000,00 211.455,78 160.000,00 51.455,78

49

Προμήθεια και
εγκατάσταση
συγκροτήματος στη
θέση Γύφτισα Δ.Δ Αγ.
Σπυρίδωνος

02.05.071.9383.02
Συντήρηση έργων
ύδρευσης και
άρδευσης

50.000,00 160.795,98 110795.98 50.000.00
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50 Επισκευή δώματος
Διοικητηρίου Π.Ε Β 02.05.071.9325.01

Επισκευή και
συντήρηση
κτιρίων που
στεγάζουν
Δημόσιες
Υπηρεσίες

27.532,67 27.532,67 0,00 27.532,67

51 Δαπάνες
απαλλοτριώσεων 02.05.071.9899.02 Λοιπές δαπάνες 2.091,30 2.091,30 0,00 2.091,30

52

Οδοιπορικά έξοδα
όσων μετακινούνται στο
εσωτερικό υπαλλήλων
και μη

02.05.071.9417.01

Οδοιπορικά
έξοδα όσων

μετακινούνται στο
εσωτερικό

υπαλλήλων και
μη

7500,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00

53

Πληρωμή δαπάνης για
την ετήσια κάλυψη
συνδρομών στις
ακόλουθες ημερήσιες
και εβδομαδιαίες
εφημερίδες τοπικού
τύπου
1.ΣΚΥΤΑΛΗ 150,00€
2. ΝΕΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
212,00€ 3. ΒΟΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ 300,00€
4.ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
300,00€ συνδρομή την
μία.

02.05.073.1121.01

Προμήθεια
βιβλίων,

συγγραμμάτων,π
εριοδικών,εφημερ
ίδων και λοιπών

συναφών
εκδόσεων

962,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00

54

Παράβολο για
καταβολή τέλους
μεταβίβασης για το
Μ.Ε 82362 (εκσκαφέας)
από τον Δήμο Αλίαρτου
στη Π.Ε Βοιωτίας

02.05.073.0899.01
Λοιπές δαπάνες

και ειδικές
αμοιβές

75,00 46.800,35 34.438,35 1.362,00

55

Προμήθεια δομικών
υλικών ,υλικών
συντήρησης και
εργαλείων για
επείγουσες εργασίες
συντήρησης του
καναλιού της Υλίκης και
αντλιοστασίων

02.05.073.5429.01 Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ) 1.305,99 454.393,81 394.457,58 59.936,23

56

Επιστροφή ποσού στο
Θεοδώρου ΙΚΕ επειδή
δεν έγινε η μεταβίβαση
του ΒΙΝ 3875 αυτ/του

02.05.073.3199.01
Λοιπές

επιστροφές
εσόδων

75,00 5.000,00 1.513,15 3.486,85

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 656.696,61 5.530.288,73 4.552.430,08 977.858,65 2000,00

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση Κασηλούρη
Σοφίας και λοιπών στη
Δικάσιμο της 27-4-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
357,12 40.089,96 29.291,52 10.798,44

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 357,12 40.089,96 29.291,52 10.798,44 2000,00
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτής του Πίνακα 1, με
α/α 1.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 675

ΘΕΜΑ 47ο: Λήψη απόφασης για ρύθμιση χρέους της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Ι . Πανταζής»,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 77927/1587/
13-4-2017 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
Παραπέμπει, λόγω μείζονος σπουδαιότητας και ενδιαφέροντος, το θέμα στο Περιφερειακό

Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για τη λήψη απόφασης, σε εφαρμογή του άρθρου 176, παρ. 3, του ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5, παρ. 4 του ν. 4071/2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 676

ΘΕΜΑ 48o: 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. 78162/1886/18-4-2017
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 προμήθειες,

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017, Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση περί
καταλογισμού οφειλής
σε βάρος της Π.Ε.Β
από το Μετοχικό
Ταμείο 1) ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ
α) Άσκηση έφεσης
463,76€ β)
Παράσταση στη έφεση
709,28€ 2) ΓΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
α) αίτηση αναστολής
463,76€ β)
παράσταση στη
αίτηση αναστολής
709,28€

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
2.346,08 40.089,96 31.637,60 8.452,36
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση της Π.Ε.
Εύβοιας με τον Πολιτιστικό
Χορευτικό Εξωραϊστικό
Σύλλογο Τριάδας
“ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ”
των εκδηλώσεων
“ΚΡΙΕΖΩΤΕΙΑ 2017” που
θα διεξαχθούν στις 14-15
& 16 Ιουλίου 2017

02.02.073.0844.01 Εκθέσεις
οργάνωση

συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων 700,00 55.348,21 51.159,00 3.489,21

2

Πληρωμή δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση της Π.Ε.
Εύβοιας με τον Πολιτιστικό
Χορευτικό Σύλλογο
Μακρυκάπας “ΤΑ
ΒΑΒΟΥΛΑ” της
εκδήλωσης που θα
διεξαχθεί στις 8 Ιουλίου
2017

02.02.073.0844.01 Εκθέσεις
οργάνωση

συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων 400,00 55.348,21 51.859,00 3.089,21

3

Πληρωμή εργασιών
στεγάνωσης με την
τοποθέτηση μεμβράνης
THERMODIENENERGYP
LASmineralelastoscene
τύπου DIEN λευκή ψηφίδα
οπλισμένη με
πολυεστερικό ύφασμα
για την στεγάνωση του
ασανσέρ του
Περιφερειακού Μεγάρου
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0851.01 αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
κτιρίων γενικά

434,00 2.000,00 0,00 1.566,00

4

Παροχή υπηρεσιών για
εργασίες επισκευής και
συντήρησης του
κλιματισμού της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.0869.01 Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

1.066,00 19.437,33 11.133,53 7.237,80

5

Παροχή υπηρεσιών για
εργασίες επισκευής και
συντήρησης του
φωτοτυπικού
μηχανήματος
TOSHIBASTUDIO 161 για
τις ανάγκες της Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.0869.01 Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού 50,00 19.437,33 12.199,53 7.187,80

6

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

02.02.073.0875.02 Αμοιβές για
καθαριότητα

6.859,10 57.693,53 50.000,00 834,43

7

Παροχή υπηρεσιών για
την ετήσια ασφάλιση
φορτηγού (Mercedes 704)
με αρ.κυκλοφορίας ΖΚΤ
1111 της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.0899.01 λοιπές ειδικές
αμοιβές

385,00 115.073,11 35.014,06 79.674,05

8 Παροχή υπηρεσιών για 02.02.073.0899.01 λοιπές ειδικές 2.067,00 115.073,11 35.399,06 77.607,05
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την ετήσια ασφάλιση των
μηχανημάτων με αρ.
κυκλοφορίας ΜΕ 121634,
ΜΕ 92348, ΚΗΗ 6117 ,
του φορτηγού με αρ. κυκλ.
ΚΗΙ 8805 και του
επιβατικού ΚΗΙ 8850 της
ΠΕ Εύβοιας

αμοιβές

9

Προμήθεια ειδών
καθαριότητας & υγιεινής
για τις ανάγκες της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1231.01 Προμήθεια
ειδών

καθαριότητας 17,86 1.664,21 314,35 1.332,00

10

Προμήθεια ανταλλακτικών
για τις ανάγκες των
οχημάτων της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.1321.01 Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

729,12 11.955,84 690,00 10.536,72

11

Προμήθεια υλικών
επισκευής και συντήρησης
του φωτοτυπικού
μηχανήματος
TOSHIBASTUDIO 161 για
τις ανάγκες της Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.1329.01 Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

92,00 6.000,00 38,00 5.870,00

12

Προμήθεια υλικών για τον
κλιματισμό της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1329.01 Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

793,00 6.000,00 130,00 5.077,00

13

δαπάνη υπερωριών
προσωπικού της Δ/νσης
Αγροτ. Οικ. & Κτην/κής
στο Πρόγραμμα
καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς έτους 2016

02.02.073.5241.02 Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής 1.500,00 564.866,17 95.889,04 467.477,13

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
15.093,08 1.029.897,05 343.825,57 670.978,40

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 677

ΘΕΜΑ 49o: 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 τα υπ’ αριθμ. 78164/1888/18-4-2017 και
78165/1889/18-4-2017 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. 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 Τίτλος Έργου Ανάδοχος /
Προμηθευτής

Ποσό σε
€

Κ.Α.Ε.

8οςλογαριασμός του έργου: «Παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης, επισκευής, 3.000,00 9779
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1

συντήρησης ηλεκτρονικού,
ηλεκτρολογικού και μηχανογραφικού
εξοπλισμού του Διοικητηρίου της ΠΕ
Ευβοίας για την απρόσκοπτη λειτουργία
και την παροχή των υπηρεσιών του» -
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σχετ: αρ. πρωτ.: 27157/435/14-2-2017
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 Προϋπολογισμός έργου: 24.000,00
 Πληρωμές μέχρι σήμερα 21.000,00
 Παρών λογαριασμός: 3.000,00
 Σύνολο: 24.000,00

Υπόλοιπο εγκρίσεων: 0,00
2 Εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών

από εκτελεσθείσες εργασίες,
Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Δικαστικές
Αποφάσεις και αφορά στο έργο:
(2ος λογαριασμός του έργου “Βελτίωση
οδού προς Ζωοδόχο Πηγή Γυμνού”)-
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σχετ: αρ. πρωτ.:
175007/4727/23-12-2016 έγγραφο της
ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΔΕ

2.949,75 9779

 Προϋπολογισμός έργου : 58.800,00
 Πληρωμές μέχρι σήμερα: 55.850,25
 Παρών λογαριασμός: 2.949,75
 Σύνολο: 58.800,00
 Υπόλοιπο εγκρίσεων: 0,00

3 «Εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης
δομικής παρακολούθησης σε κτίρια της
περιοχής του κρηπιδώματος της
παραλίας Χαλκίδας» - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σχετ: αρ.πρωτ.:63388/1092/28-3-2017
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ

24.500,00 9779

2. την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Eπισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους”
(ΤΕΒΑ/FEAD) της Π.Ε. Εύβοιας κατά το οικονομικό έτος 2017, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Παροχή υπηρεσιών
Συμβούλου Τεχνικής
Υποστήριξης ΤΕΒΑ για

την Κοινωνική
Σύμπραξη Εύβοιας στα

πλαίσια του
Προγράμματος
“Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής

Συνδρομής για του
Απόρους”

02.071.
9475.01

Επενδύσεις
εκτελούμενες

από
επιχορηγήσεις
του Υπουργείου

Υγείας και
Πρόνοιας

23.560,00 1.654.373,63 1.485.437,72 168.935,91
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(ΤΕΒΑ/FEAD) της ΠΕ
Εύβοιας

3. Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 482/21-3-2017 (πρακτικό 10/2017) απόφασή της, και
συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α 2, που αφορά στο έργο: «1ος λογαριασμός για Συντήρηση Κέντρου
Υγείας Αλιβερίου (Αντιμετώπιση Άμεσων Αναγκών)», ως προς τον ΚΑΕ, από το λανθασμένο
«02.02.071.9779.01» στο ορθό «02.02.071.9779.02».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 678

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 78163/1887/18-4-2017
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 δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ & πενήντα

λεπτά (523,50 €), για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων από μη χρήση παραβόλων,
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ

1 ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΣ ALPHA BANK 30,00
2 ΤΣΩΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 67,50
3 SINGH GIAN HARBANS ΠΕΙΡΑΙΩΣ 165,00
4 ΣΕΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ALPHA BANK 75,00
5 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΕ 50,00
6 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΕ 116,00
7 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20,00

ΣΥΝΟΛΟ 523,50

Όλες οι ανωτέρω επιστροφές ποσών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Ευβοίας οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 3199 “Λοιπές επιστροφές εσόδων”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 679

ΘΕΜΑ 51o: 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. 79038/2125/18-4-2017
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:
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:
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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 Λογαριασμός Περιγραφή
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2017

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για
αποζημίωση
υπερωριακής
εργασίας κατά
εξαιρέσιμες ημέρες
& νυχτερινές ώρες
(Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε.
Φθ/δας-12ος-2016)

02.01.073.0512.
02

Δαπάνη για
αποζημίωση
υπερωριακής
εργασίας κατά
εξαιρέσιμες
ημέρες &
νυχτερινές

ώρες

6.114,58 16.114,58 10.000,00 0,00

2

Δαπάνη για
μετακινήσεις
αιρετών από το
εσωτερικό στο
εξωτερικό (Διεθνή
Έκθεση Τροφίμων
και ποτών -
SIALPARIS 2016)

02.01.073.0717.
02

Δαπάνη για
μετακινήσεις
αιρετών από
το εσωτερικό
στο εξωτερικό

2.353,75

3

Δαπάνη για
μετακινήσεις
αιρετών από το
εσωτερικό στο
εξωτερικό (Διεθνή
Τουριστική
Έκθεση WTM 2016
Λονδίνο)

02.01.073.0717.
02

Δαπάνη για
μετακινήσεις
αιρετών από
το εσωτερικό
στο εξωτερικό

1.637,01 4.000,00 0,00 9,24

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 10.105,34

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Λογαριασμός Περιγραφή
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟ
ΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2017

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Εργοδοτική Εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ
υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι την
31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-συνταξι
οδοτικό καθεστώς
λοιπών
ασφαλιστικών
οργανισμών (πλην
ΙΚΑ και
Δημοσίου)-εξωτερικο
ύ συνεργάτη Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσι

02.01.073.0292.
01

Εργοδοτική
Εισφορά υπέρ

ΕΦΚΑ
υπαλλήλων

που υπάγονταν
μέχρι την

31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-συ
νταξιοδοτικό
καθεστώς
λοιπών

ασφαλιστικών
οργανισμών
(πλην ΙΚΑ και

4.000,00 529.738,96 525.512,00 226,96
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ονομικού Ελέγχου- Δημοσίου)

2

Αμοιβές
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) Εποχικό
προσωπικό για
Δ/νση Τεχνικών
Έργων

02.01.073.0342.
01

Αμοιβές
προσωπικού
με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου

ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ)

γενικά
(συμπεριλαμβά
νεται και το
εποχικό

προσωπικό)

29.000,00 152.000.00 90.500,00 32.500,00

3

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ)
Εποχικό προσωπικό
για Δ/νση Τεχνικών
Έργων

02.01.073.0352.
01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

προσωπικού με
σχέση εργασίας

ιδιωτικού
δικαίου

ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ)

γενικά
(συμπεριλαμβά
νεται και το
εποχικό

προσωπικό)

9.000,00 63.000,00 36.500,00 17.500,00

4

Λοιπές πρόσθετες
παροχές&
αποζημιώσεις
(Επιμίσθιο ιατρού)

02.01.073.0519.
01

Λοιπές
πρόσθετες
παροχές &

αποζημιώσεις

6.400,00 11.000,00 0,00 11.000,00

5

Λοιπές
μεταφορές(Μεταφορ
ά φακέλων αρχείου
σε conteiner από το
κτίριο πρώην ΥΕΒ )

02.01.073.0829.
01

Λοιπές
μεταφορές 3.500,00 25.000,00 1.600,00 19.900,00

6

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή κτιρίων
γενικά(παροχή
υπηρεσιών για
αντικατάσταση
σωληνώσεων λόγω
παγετού)- Γιοβάνης
Κ.Θωμάς

02.01.073.0851.
01

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή

κτιρίων γενικά

450,00 9.000,00 6.450,00 2.100,00

7

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά

02.01.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

10.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00



58

8

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού(καθαρισ
μός μοκέτας εξέδρας
επισήμων)

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

238,08 45.490,00 12.110,00 33.141,92

9

Αμοιβές φυσικών
προσώπων(Διορισμ
ός δικηγόρου στο
Μονομελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας-προσφυγή
Ευάγγελου Ζαρκινού
τ. Κων/νου)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
184,76

10

Αμοιβές φυσικών
προσώπων(Διορισμ
ός δικηγόρου στο
Μονομελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας-προσφυγήΑν
δρέα Πελεκάνου τ.
Γεωργίου)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
383,16

11

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
(παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης
ηλεκτρονικού,
ηλεκτρομηχανολογικ
ού και
μηχανογραφικού
εξοπλισμού)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
16.000,00

12

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
(ανάθεση εκτέλεσης
εργασιών σε
εξωτερικό συνεργάτη
υποστήριξης
ηλεκτρονικών
εφαρμογών Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσι
ονομικού Ελέγχου)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
18.000,00 100.000,00 49.835,02 15.597,06

13
Πληρωμή
συνδρομής
(ΣΕΝΤΡΑ)

02.01.073.1121.
01

Προμήθεια
βιβλίων,

συγγραμμάτων,
περιοδικών,
εφημερίδων &

λοιπών
συναφών
εκδόσεων

150,00

14

Πληρωμή
συνδρομής
(ΛΑΜΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ)

02.01.073.1121.
01

Προμήθεια
βιβλίων,

συγγραμμάτων,
περιοδικών,
εφημερίδων &

λοιπών
συναφών
εκδόσεων

220,00
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15
Πληρωμή
συνδρομής
(ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ)

02.01.073.1121.
01

Προμήθεια
βιβλίων,

συγγραμμάτων,
περιοδικών,
εφημερίδων &

λοιπών
συναφών
εκδόσεων

30,00

16
Πληρωμή
συνδρομής
(ΕΣΤΙΑ)

02.01.073.1121.
01

Προμήθεια
βιβλίων,

συγγραμμάτων,
περιοδικών,
εφημερίδων &

λοιπών
συναφών
εκδόσεων

890,40 2.000,00 0,00 709,60

17

Δαπάνη για τη
προμήθεια
ηλεκτρολογικού
υλικού
(ηλεκτρολογικό υλικό
για την επισκευή και
επιδιόρθωση
ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού των
υπηρεσιών της ΠΕ
Φθιώτιδας)

02.01.073.1311.
01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης και
επισκευής

εγκαταστάσεων

2.324,15 39.000,00 9.000,00 27.675,85

18

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής πλωτών
μέσων και
δεξαμενών
(ανταλλακτικά για
συντήρηση μηχανής
και σκάφους Τμ.
Αλιείας)

02.01.073.1323.
01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης και
επισκευής

πλωτών μέσων
και δεξαμενών

696,00 3.000,00 0,00 2.304,00

19

Πληρωμή δαπάνης
λοιπών προμηθειών
(αγορά 1 conteiner
για αποθήκευση
αρχείου Δ/νσης
Αγροτικής Οικ.&
Κτηνιατρικής)

02.01.073.1699.
01

Πληρωμή
δαπάνης
λοιπών

προμηθειών

3.000,00

20

Πληρωμή δαπάνης
λοιπών προμηθειών
(βιομηχανικά είδη –
εργαλεία συνεργείου)

02.01.073.1699.
01

Πληρωμή
δαπάνης
λοιπών

προμηθειών

993,00

21

Πληρωμή δαπάνης
λοιπών προμηθειών
(βιομηχανικά είδη –
εργαλεία συνεργείου)

02.01.073.1699.
01

Πληρωμή
δαπάνης
λοιπών

προμηθειών

980,00
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Γ. Την συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης, στην αρ. 389/1-3-2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, (παράγραφος Β, α/α 5 & 6), για πληρωμή δικαστικών αποφάσεων: α) την αρ.
174/2016 β) την αρ. 658/2016 αποφάσεις Ειρηνοδικείου Αταλάντης λόγω νέου υπολογισμού τόκων
και κρατήσεων ως κατωτέρω:

22

Πληρωμή δαπάνης
λοιπών προμηθειών
(προμήθεια εντύπων
εκθέσεων
αξιολόγησης)

02.01.073.1699.
01

Πληρωμή
δαπάνης
λοιπών

προμηθειών

100,00 63.000,00 23.400,00 34.527,00

23

Προμήθεια επίπλων
(προμήθεια 4
καρτελοθηκών για
ΚΕΔΔΥ)

02.01.073.1711.
01

Προμήθεια
επίπλων 2.600,00 25.000,00 17.560,00 4.840,00

24

Προμήθεια
γραφομηχανών.
μηχανημάτων
φωτοαντογραφικής
κλπ μηχανών
γραφείου
(προμήθεια
έγχρωμου laserA3
εκτυπωτή)

02.01.073.1713.
01

Προμήθεια
γραφομηχανών.
μηχανημάτων
φωτοαντογραφι

κής κλπ
μηχανών
γραφείου

1.700,00

25

Προμήθεια
γραφομηχανών.
μηχανημάτων
φωτοαντογραφικής
κλπ μηχανών
γραφείου
(Προμήθεια 4
πολυλειτουργικών
Συστημάτων
Εκτύπωσης)

02.01.073.1713.
01

Προμήθεια
γραφομηχανών.
μηχανημάτων
φωτοαντογραφι

κής κλπ
μηχανών
γραφείου

12.400,00 21.000,00 0,00 6.900,00

26

Λοιπές επιστροφές
εσόδων
(«Κτηνιατρική ΕΠΕ
Σωτηρίου»)

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

1.700,00

27

Λοιπές επιστροφές
εσόδων
(Σπυρολάρης
Κων/νος τ.
Αθανασίου)

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

17,00 40.000,00 4.976,27 33.306,73

1

Πληρωμή δαπάνης
δικαστικής
απόφασης 174/2016
(Θεοχάρη, Τσαμαδιά
Τσιάμη)

02.01.073.0892.01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών

αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων

10.000,00
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε οτι ψηφίζει όλες τις δαπάνες, πλην αυτών της παρ. Α, με
α/α 2 και 3.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 680

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων – μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 78828/2116/
18-4-2017 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 τη δέσμευση πίστωσης & την πληρωμή δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017

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

AA Τίτλος έργου Ειδικός
φορέας/
ΚΑΕ

Προμηθευτής Ποσό

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

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055

01.071.
9471

Υπό Δημοπράτηση 15.000,00

2 Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ
Α & Β βαθμού (Καθαρισμός
αποστραγγιστικής τάφρου στη θέση
«Θερμονέρι» ΤΟΕΒ Φακίτσας)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055

01.071.
9471

Υπό Δημοπράτηση 15.000,00

3 Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ
Α & Β βαθμού (Επισκευή τεχνικών
κατασκευών και καθαρισμός
αποστραγγιστικής τάφρου ΤΟΕΒ
Μοσχοχωρίου)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055

01.071.
9471

Υπό Δημοπράτηση 10.000,00

4 Εξόφληση οφειλών των προηγουμένων
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες,
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις,
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ (αφορά

01.071.
9779

Σύμπραξη γραφείων
μελετών α)
Σχεδιασμός

συστήματα ΕΠΕ β) Γρ.

23.330,00

2

Πληρωμή δαπάνης
δικαστικής
απόφασης 658/2016
(Καρακικές και
λοιποί)

02.01.073.0892.01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών

αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων

5.000,00



62

δαπάνη την μελέτη νέου διοικητηρίου
Λαμίας)»

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

Γενιάς
γ) Ε. Βαγιάνος Κ.
Κελεμένης Α.

Κοκκινόπουλος & ΣΙΑ
ΕΕ

5 Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων στο 1ο Γυμνάσιο Λαμίας

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

01.071.
9483

Νακόπουλος
Βασίλειος Αλέξανδρος

24.132,94

6 Γεωτεχνικές εργασίες – έρευνες των
μελετών της ΣΑΜ 540

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 366

01.071.
ΚΑΕ
9362

Υπό δημοπράτηση 20.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 681

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
για τη συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 11ο Φεστιβάλ Οίτης,
που θα διεξαχθεί στο πάρκο τεχνών ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα Υπάτης, κατά τους μήνες Ιούνιο
έως Σεπτέμβριο 2017.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 58529/1560/18-4-2017
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 τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) με Φ.Π.Α., για τη συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 11ο Φεστιβάλ Οίτης, που θα διεξαχθεί στο πάρκο τεχνών
ψυχαγωγίας «Χώρα» Λελέϊκα Υπάτης, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο
2017.

Η συγκεκριμένη δαπάνη, που αφορά σε έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης του: α)
2ουCinemaproject 2017, β) 3ου Χώρα video art festival, και γ) 3ηςBelle Arte Lamia for Kids, θα βαρύνει
τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.: 0844.01.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ005957205 2017-03-22.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 682

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με τον
Σύλλογο Γυναικών Λιανοκλαδίου και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση
«Παράδοσης και Πολιτισμού».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 69820/1894/18-4-2017
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 δυο

χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δυο ευρώ (2.282,00 €) με Φ.Π.Α. για τη συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο
Γυναικών Λιανοκλαδίου και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση
«Παράδοσης και Πολιτισμού», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.
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Η συγκεκριμένη δαπάνη, που αφορά σε έξοδα: α) ηχητικής κάλυψης 620,00€ , β) εκτυπώσεις
(αφίσες, προσκλήσεις) 620,00€, γ) τραπεζοκαθίσματα 1.042,00€, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073
Κ.Α.Ε.: 0844.01.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ006023251 2017-04-05.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 683

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης Βασίλειος Φακίτσας Ζωή Σύψα

Χάρης Σανιδάς

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Κων/νος Βαρδακώστας

Γεώργιος Γκικόπουλος

Θωμάς Γρεβενίτης

Παναγιώτης Ευαγγελίου


