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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 18ης Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμός Πρακτικού 34

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος),
σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 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.)
199890/2150/13-9-2017 πρόσκλησής του, 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 πρακτικού συνεδρίασης 33/11-9-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.186403/590/25-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(καθαρισμός βλάστησης και οδικών δικτύων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών λόγω παρατεταμένου
καύσωνα).

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 167801/435/30-7-2017, 157840/388/17-7-2017 και
188501/539/1-9-2017 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης μέτρων για τη
διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση προβλημάτων, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και
πυρκαγιών στον Νομό Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4377/197686/11-9-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του ρέματος παλιοκαραντάση στην
Ελλοπία, την 11-09-2017.
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ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για
την χρονική περίοδο 2015 - 2017” (κοπή κλάδων και δένδρων στο οδικό δίκτυο επαρχίας Λιβαδειάς, από
20-07-2017 έως 8-08-2017).

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για
την χρονική περίοδο 2015 - 2017” (αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο του Νομού Βοιωτίας
στις 16-07-2017.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (καθαρισμός, αποκατάσταση και συντήρηση οδών που χρησιμεύουν ως αντιπυρικές
λωρίδες προστασίας στη ΔΕ Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 900.000,00
€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 700.000,00 €
με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι – Σύχνικο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
60.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Καρπενήσι – Κορυσχάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Βούλπη – Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή
οδό Νο 11 Σώταινα Περιθιώτισσα» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015,
2016 και 2017», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην Ν.Ε.Ο.
Ιτέας Αντιρρίου Άγιος Σπυρίδωνας», προϋπολογισμού 111.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 - 2016 & 2017».

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην περιοχή
Γαλαξιδίου της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 720.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 - 2016 & 2017».

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισμού 4.100.000,00 € με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων
στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλλου - Αθήνας, στην περιοχή Κόμματος του Δήμου Λαμιέων”, Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Συντήρηση τμημάτων
επαρχιακών οδών περιοχής Λοκρίδας”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Αποκατάσταση
κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου”, Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Συντήρηση και προστασία
πρανών στην Επαρχιακή οδό 36 Μουρίκι - Λουκίσια - Χάλια (θέση Κοκόσι)”, Π.Ε. Εύβοιας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 21o: Προκήρυξη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων
σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”,
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 9ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνιστικών
διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την αξιολόγηση των προδικαστικών προσφυγών που
κατατέθηκαν στα πλαίσια του 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)», προϋπολογισμού 207.709,25 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με την «Προμήθεια
ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδού - υαλοσφαιρίδια - αντιολισθητικό υλικό - διαλυτικό», συνολικού
προϋπολογισμού 11.000,00 € με ΦΠΑ (αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: οικ.
182982/1852/21-08-2017).

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με την «Προμήθεια ψυχρού
ασφαλτομίγματος και ασφαλτικής σφραγιστικής μαστίχης», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € με
ΦΠΑ (αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: οικ. 173842/1722/04-08-2017).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 27o: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 1492 και 1657/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ
ως προς τα ποσοστά της έκπτωσης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών που
κατατέθηκαν μετά από πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για τα άγονα τμήματα του ηλεκτρονικού,
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ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2017, για Αποθήκευση - Συντήρηση - Διανομή τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό της
Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής
υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού
έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την αποσυναρμολόγηση, συσκευασία,
μεταφορά και συναρμολόγηση επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων των Περιφερειακών Παρατάξεων της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα μεταστεγαστούν σε νέο ακίνητο.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, για τη
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης “Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβούλου για τη
συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «ANUGA», στην Κολωνία της Γερμανίας.
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Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Χαράλαμπος
Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Παναγιώτης Ευαγγελίου, Δημήτριος Βουρδάνος
(αναπληρωματικό μέλος του Κων/νου Βαρδακώστα) και Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό
μέλος του Θωμά Γρεβενίτη).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Κων/νος Βαρδακώστας και
Θωμάς Γρεβενίτης, ο οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω, και ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με το
αναπληρωματικό μέλος αυτού.

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Κωνσταντίνος Ρουσόπουλος, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής

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

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΠΣΕ.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αφού
έθεσε υπόψη των μελών την τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επί
των θεμάτων της σημερινής συνεδρίασης, πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως
έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. οικ. 200789/1566/13-9-2017 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του 4ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την εξέταση
των υποβληθέντων προδικαστικών προσφυγών κατά της υπ΄αριθμ. 1409/31-7-2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, που αφορά στην έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, των σχολικών
ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50 %.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη για
την ολοκλήρωση των διαδικασιών του εν λόγω διαγωνισμού, υπό την ασφυκτική πίεση της επιτακτικής
ανάγκης έγκαιρης και απρόσκοπτης μεταφοράς των μαθητών, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς τα
σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα, αποβλέποντας σε κάθε περίπτωση στην εξασφάλιση του
δικαιώματος των πολιτών στην δωρεάν παιδεία που κατοχυρώνει το Σύνταγμα. Συνεπώς, υπάρχουν
επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικής ανάγκης, που επιβάλλουν την άμεση, χωρίς
χρονοτριβή έναρξη εκτέλεσης του έργου.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 196719/1553/08.09.2017 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για αμοιβή δικηγόρου, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό της
Π.Ε. Φθιώτιδας για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα “Νεανικός Ζακχαρώδης Διαβήτης”.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1663/4-9-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό και
τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες
προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7778/14-09-2017 (ΑΔΑ: 6Σ1Η7ΛΗ-Ε99) απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης τροποποιήσεων – καταργήσεων - συγχωνεύσεων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην επιτακτική ανάγκη να διευθετηθεί άμεσα η μεταφορά
των μαθητών.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση διάθεσης πίστωσης - δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σε συνάντηση εργασίας στη Σλοβενία (πόλη Ljubljana), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με
τίτλο: «Innovativecultural and creativeclusters in the MED area - Καινοτόμες πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA».

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10o: Α. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 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/FEAD)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 631.735,54€ με ΦΠΑ. Β. Διόρθωση της
υπ΄αριθμ. 1535/21-8-2017 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη για ταχύτερη συνέχιση του εν λόγω
διαγωνισμού, διότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη ΕΕ και λήγει την 31-12-2017.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 199579/4399/13-9-2017 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 197067/4327/8-9-2017 όμοιάς της
για την ανάθεση εκτέλεσης στους προσωρινούς αναδόχους δρομολογίων μεταφοράς των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1722

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, ωστόσο, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την αναγκαιότητα
συζήτησης όλων των παραπάνω θεμάτων και δήλωσε ότι εφεξής θα ψηφίζει μόνο εκείνα, που
πραγματικά έχουν τον χαρακτήρα κατεπείγοντος.

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. οικ. 200789/1566/13-9-2017 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του 4ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την εξέταση
των υποβληθέντων προδικαστικών προσφυγών κατά της υπ΄αριθμ. 1409/31-7-2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, που αφορά στην έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, των σχολικών
ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50 %.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 187931/4478/29-8-2017
έγγραφο (εισήγηση) της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας και την αριθμ. ΤΤ.
193982/1527/12-9-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ προς την Επιτροπή, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. οικ. 200789/1566/13-9-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς

Ελλάδας, με την οποία:
(i) Εγκρίθηκε το υπ΄αριθμ. 4/25-8-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και

προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αναφέρεται στo ανωτέρω αριθμ.
οικ.187931/4478/29-8-2017 έγγραφο [εισήγηση] της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας
και αφορά την αξιολόγηση:

- του με αρ. πρωτ. 179874/4240/14-08-17 αιτήματος επανεξέτασης του Γεωργίου Καπόλα,
- των με αρ. πρωτ. 179648/4231/14-08-17 (Ιωάννη Αποστόλου), 179873/4239/14-08-17 (Τσότρα

Νικολάου & ΣΙΑ ΕΕ), 179867/4238/14-08-17 (Δημητρίου Καπόλα), 179907/4243/14-08-17 (Απόστολου
Καραλή) υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών/ενστάσεων κατά της υπ΄αριθμ. 1409/31-7-2017
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, των σχολικών
ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, προϋπολογισμού 12.164.713,60 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50 % και

- των με αρ. 180875/4284/17-08-17 (ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδας Α.Ε.),
181843/4309/18-08-17 (Φώτιου Μωραϊτη) και 183206/4361/22-08-17 (Νικολάου Τσότρα) σχετικών
παρεμβάσεων.

(ii) Απορρίφθηκε, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό και τη
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ, οι κάτωθι υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές/
ενστάσεις:

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 179648/4231/14-08-17 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΛΑΣ 179867/4238/14-08-17 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

3 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΣΙΑ ΕΕ

179873/4239/14-08-17 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΛΑΣ 179648/4231/14-08-17 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΜΑ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(iii) Έγινε δεκτή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό και τη
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ, η κάτωθι υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή:

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 179907/4243/14-08-17 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1723

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 196719/1553/08.09.2017 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 200748/1565/13-9-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 196719/1553/08.09.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
1. Να διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, ο Φώτιος

Γιαννούλας του Κωνσταντίνου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 25230], κάτοικος Αθηνών, οδός Νεοφύτου Βάμβα, αρ.
6, για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραστεί στο δικαστήριο αυτό ή σε κάθε τυχόν μετ’
αναβολή δικάσιμο, με την εντολή να υποστηρίξει το αίτημα για χορήγηση αναστολής και να υπερασπίσει
τα δικαιώματα της Περιφέρειας στο Δικαστήριο με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον, πράττοντας ό, τι κατά
την κρίση του απαιτείται, ώστε να γίνει δεκτή η από 04/08/2016 και με αριθμό πράξεως καταθέσεως
ΑΝ1225/17-07-2017 Αίτηση Αναστολής, που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

2. Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν ΦΠΑ 24% (=
107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, το οποίο προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ 2 =]
160 €, για τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, δεδομένης και της
ιδιαίτερης νομικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η εν λόγω υπόθεση, καθώς και του πολύ
σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1724

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για αμοιβή δικηγόρου, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 201087/7806/14-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και σχετική δέσμευση πίστωσης για την ΠΣΕ κατά το Οικονομικό

Έτος 2017, ως εξής:

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Λογαριασμός Περιγραφή
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Διορισμός
πληρεξούσιου
δικηγόρου
εκπροσώπησης
Π.Σ.Ε. στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών
υποστήριξης
αιτήματος χορήγησης
αναστολής με αριθμό

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52€ 210.000,00 110.869,33 99.130,67

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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κατάθεσης
ΑΝ1225/17-7-2016
Αίτηση Αναστολής
της Π.Σ.Ε.(αριθμ
200748/1565/13-9-2
017 έγγραφο
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε)

ΣΥΝΟΛΑ 555,52€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1725

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό της
Π.Ε. Φθιώτιδας για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης “Νεανικός Ζακχαρώδης Διαβήτης”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 194803/7627/14-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων

δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτών (3.912,20€) με ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση με θέμα “Νεανικός Ζακχαρώδης Διαβήτης”, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2017, στη Λαμία.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά σε έξοδα για: α) τυπογραφικές εργασίες και β) catering και θα
βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε. 0844.01.

Tο πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ001906145 2017-09-06.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1726

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 201830/2395/14-9-2017

έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της κάτωθι υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα, ο οποίος

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

Υπηρεσία
Οικονομικός

φορέας

Απόφαση
Έγκρισης Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε

.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
(ΜΕ

ΦΠΑ)

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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Μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου, με την αιτιολογία ότι “το ποσό που διατίθεται για την
ανωτέρω παροχή υπηρεσίας είναι μεγάλο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1727

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1663/4-9-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό και
τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες
προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 201834/2396/14-9-2017
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
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1663/4-9-2017 απόφασή της περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και

πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων
της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής
υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ., ως προς την αιτιολογία της δαπάνης με α/α 3,
που αφορά “Συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ευρυτανίας, με τον Σύλλογο Ε4 το Πάνταβρέχει, ανοιχτού λαϊκού
αγώνα ορεινού τρεξίματος”, από το εσφαλμένο “θα καλύψει τη διατροφή και τα αναμνηστικά των
αθλητών” στο ορθό “θα καλύψει την προμήθεια αναμνηστικών για τους αθλητές, αναμνηστικών για τους
εθελοντές, εκτυπώσεων και μπάνερ”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1728

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.

Σύνταξη έκθεσης εκτίμησης
αγοραίας (εμπορικής) αξίας
του υπό αγορά ακινήτου
που βρίσκεται στο κέντρο
του Καρπενησίου.

CPV 70000000-1
(Υπηρεσίες που αφορούν

ακίνητα)

Στυλιανή Αυγερίκου
του Γεωργίου

Πιστοποιημένη
εκτιμήτρια
ακινήτων

Τηλ. 2109618226
Κινητό:6978060111
e-mail :
a.stella.tee@gmail.c

om

ΑΦΜ: 046242356
Δ.Ο.Υ. : Γλυφάδας

ΑΔΑ:Ψ26Λ7ΛΗ-ΖΜ0

Aριθμ. Πρακτικού:32

Ημερ/νια:
04-09-2017

Αριθμ. Αποφ.: 1658

073

0871

Α
ΑΔΑ:722Τ7ΛΗ-
ΠΝΜ
ΑΔΑΜ :
17REQ001926
098
2017-09-11
Αριθμ. Πρωτ.
198299/2336/1
1-09-2017
Α/Α
Βεβαίωσης :
2895

2.480,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 326/202243/15-9-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,

κ. Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου, στις 18/09/2017 στην Αθήνα, σε συνάντηση στην ΕΝΠΕ με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιρώνη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1729

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7778/14-09-2017 (ΑΔΑ: 6Σ1Η7ΛΗ-Ε99) απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης τροποποιήσεων – καταργήσεων - συγχωνεύσεων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 201616/7816/14-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 7778/14-09-2017 (ΑΔΑ: 6Σ1Η7ΛΗ-Ε99) απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την με την οποία αποφασίστηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις – καταργήσεις –
συγχωνεύσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2017-18, ως εξής:

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

(1η κατάσταση- 11-09-2017)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ:

1. ΤΜΗΜΑ 65: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 65 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Καστάνη Γεώργιο), με αφετηρία
τον Κυπαρισσώνα και προορισμό το Δημοτικό Σχολείο Πελασγίας (μεταφερόμενοι μαθητές 2)
καταργείται και συγχωνεύεται με το δρομολόγιο του τμήματος 63 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και
προσωρινό ανάδοχο τον κ. Καστάνη Γεώργιο), με αφετηρία τη Γαύριανη και προορισμό το Γυμνάσιο και
Λύκειο Πελασγίας (μεταφερόμενοι μαθητές 2), δεδομένου ότι οι μαθητές μπορούν να μεταφερθούν με
ένα δρομολόγιο.
Από την παραπάνω κατάργηση - συγχώνευση προκαλείται τροποποίηση του δρομολογίου με Α/Α
τμήματος 63 σε Γαύριανη – Κυπαρισσώνας για Δημοτικό σχολείο – Γυμνάσιο – Λύκειο Πελασγίας.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου με Α/Α τμήματος 63.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Μ Ε Α Λ Λ Α Γ Η
ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

1. ΤΜΗΜΑ 95: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 95 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Γκριτζάπη Κων/νο), με αφετηρία
την Αγία Αικατερίνη Σινά και προορισμό το Δημοτικό Σχολείο Τραγάνας & το Γυμνάσιο Αταλάντης
(μεταφερόμενοι μαθητές 3) τροποποιείται ως προς το σύνολο των χιλιομέτρων λόγω αρχικού
εσφαλμένου προσδιορισμού της χιλιομετρικής απόστασης (από 5 χλμ σε 35 χλμ - δεν είχε υπολογιστεί η
Αταλάντη).
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει α ύ ξ η σ η του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου λόγω
εκτέλεσης περισσότερων χιλιομέτρων (από 5 χλμ σε 35 χλμ).
Νέα τιμή - ημερήσιο κόστος της προσωρινής σύμβασης: 48,67 €
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%).

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

(2η κατάσταση - 12-09-2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Μ Ε Α Λ Λ Α Γ Η
ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

1. ΤΜΗΜΑ 27: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 27 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τη Κ/Ξ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ Δ.Ε.
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ), με αφετηρία τη Φτέρη - Πτελέα - Μακρακώμη και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Κ Κωσταλεξίου
τροποποιείται σε “Παλαιοβράχα - Πτελέα - Μακρακώμη και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Κ Κωσταλεξίου”
(κατάργηση Φτέρη - προσθήκη Παλαιοβράχα), χωρίς μεταβολή του ημερήσιου κόστους της σύμβασης.

Επίσης προστίθεται ένα επιπλέον διπλό δρομολόγιο, με αφετηρία τις Κομποτάδες και
προορισμό το Νηπιαγωγείο Μεξιατών, προκειμένου να μεταφερθούν 4 μαθητές από τις Κομποτάδες στο
Νηπιαγωγείο Μεξιατών, οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με το υφιστάμενο, μισθωμένο από
την Περιφέρεια, μαθητικό δρομολόγιο με λεωφορείο & ανάδοχο το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α.Ε. (α/α δρομολογίου 2 του τμήματος 3 – μαθητικά δρομολόγια του Δήμου Λαμίας) λόγω αδυναμίας
προσέγγισης του λεωφορείου στο Νηπιαγωγείο Μεξιατών, με αποτέλεσμα η αποβίβαση των νηπίων να
γίνεται σε μεγάλη απόσταση από το Νηπιαγωγείο και συνεπώς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι ασφάλειας
των μικρών μαθητών.
Ημερήσιο κόστος του επιπλέον διπλού δρομολογίου: 14,39 €
Νέα τιμή - ημερήσιο κόστος της σύμβασης: 125,09 €
(110,70 αρχική σύμβαση + 14,39 επιπλέον δρομολόγιο)
(έχει εφαρμοστεί η προαίρεση 13% και η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%).

2. ΤΜΗΜΑ 99: Στο δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 99 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο το Λύκο Ιωάννη), με αφετηρία τα
Καραβίδια - Μενδενίτσα - Δαμάστα και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κωσταλεξίου προστίθεται ένα επιπλέον
διπλό δρομολόγιο, με αφετηρία το Φραντζή και προορισμό το 27ο Νηπιαγωγείο Λαμίας (μεταφερόμενοι
μαθητές 2) σύμφωνα με το αριθ. Φ.2.1/3847/06-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Φθ/δας περί
αναστολής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Φραντζή & το από 07-09-2017 έγγραφο του 27ου
Νηπιαγωγείου Λαμίας (Παγκράτι).
Ημερήσιο κόστος του επιπλέον διπλού δρομολογίου: 18,45 €
Νέα τιμή - ημερήσιο κόστος της σύμβασης: 110,71 €
(92,26 αρχική σύμβαση + 18,45 επιπλέον δρομολόγιο)
(έχει εφαρμοστεί η προαίρεση 20% και η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η
ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

1. ΤΜΗΜΑ 20: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 20 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Ζάχο Ηλία), με αφετηρία τη το
Τρίλοφο και προορισμό τη Γραμμένη (ανταπόκριση με λεωφορείο για Λύκειο Σπερχειάδας)
τροποποιείται σε 24ο ΧΛΜ Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου και προορισμό το Γυμνάσιο Μακρακώμης
(μεταφερόμενος μαθητής 1) (κατάργηση Τρίλοφο - ανταπόκριση με λεωφορείο για Λύκειο Σπερχειάδας -
προσθήκη Παλαιοβράχα) (σχετ. το αριθ. 245/06-09-2017 έγγραφο του Γυμνασίου Μακρακώμης).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΝ 30-06-2017
(αρ. 108 του ν. 4485/2017 – ΦΕΚ 114 Α΄)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω άρθρου παρατείνονται, το αργότερο μέχρι την
31-12-2017, οι παρακάτω συμβάσεις μεταφοράς μαθητών, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2017:

Α) Η με ΑΔΑ: Ψ4Ψ07ΛΗ-01Ε (ΑΔΑΜ :17SYMV005867839 2017-03-03) σύμβαση του κ.
Κολιάτου Ιωάννη για το δρομολόγιο 54Α, ημερήσιου κόστους 22,24 €, με αφετηρία τη Παραλία Ραχών
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και προορισμό το 1ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων, προκειμένου να μεταφερθεί μία μαθήτρια με ειδικές
ανάγκες (τύφλωση) και να παρακολουθεί τα μαθήματα του σχολείου (σχετ. το αριθ. Φ.11η
/328/02-03-2017 έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου της 13η Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και το αριθ.
160/04-09-2017 έγγραφο του 1ου Δημοτικού Εχιναίων).

Β) Η με ΑΔΑ: 7ΖΓΚ7ΛΗ-ΡΦΗ ( ΑΔΑΜ:17SYMV005758145 2017-02-03) σύμβαση και η με ΑΔΑ:
ΩΠΖΜ7ΛΗ-Ρ76 (ΑΔΑΜ:17SYMV005758170 2017-02-03) παράταση σύμβασης του κ. Πανουργιά
Κωνσταντίνου για το δρομολόγιο ΝΕΟ 17 (αντιστοίχιση με το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017
αρχικού ανοικτού και του αριθ. 6326/2017 επαναληπτικού διαγωνισμού με Α/Α τμήματος 73, το οποίο
κηρύχθηκε άγονο και στους δύο διαγωνισμούς), με αφετηρία το Άνυδρο και προορισμό το 1ο Δημοτικό
Σχολείο & το Λύκειο Στυλίδας, με ημερήσιο κόστος 34,24 €, λόγω κατάργησης του προορισμού Μαρίνι,
προκειμένου να μεταφερθούν δύο μαθητές από το Άνυδρο για 1ο Δημοτικό Σχολείο Στυλίδας και ένας
μαθητής από το Άνυδρο για το Λύκειο Στυλίδας (σχετ. τα αριθ. Φ.9/93/05-09-2017 έγγραφο του 1ου
Δημοτικού Στυλίδας και το αριθ. 2172/04-09-2017 έγγραφο του Λυκείου Στυλίδας).

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεας
Ελλάδας Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1730

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση διάθεσης πίστωσης - δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σε συνάντηση εργασίας στη Σλοβενία (πόλη Ljubljana), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με
τίτλο: «Innovativecultural and creativeclusters in the MED area - Καινοτόμες πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 202857/2107/15-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €), για

συμμετοχή ενός Υπηρεσιακού Παράγοντα της Ομάδας Εργασίας, που συστάθηκε με την µε αρ. πρωτ.
οικ. 60704/735/24-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την Παρακολούθηση &
Υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Innovative cultural and creative clusters in the MED area - Καινοτόμες
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA»,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG
MED» και ενός μέλους της Άτυπης Περιφερειακής Επιτροπής Αντιπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, σε συνάντηση εργασίας στη Ljubljana της Σλοβενίας στις 2, 3, 4, & 5 (επιστροφή 6) Οκτωβρίου
2017, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου.

Τα μέλη που θα μεταβούν στην Σλοβενία, για να συμμετάσχουν στην συνάντηση είναι οι:
1. Μελέτης Ι. Κωνσταντίνος
2. Γρηγόριος Ζαχαρής

Το ποσό των 2.500,00 € θα βαρύνει τους ΚΑΕ 9459 και 9919, ως κατωτέρω:
Α) ΚΑΕ 9459 375,00€ (15% Εθνική Συμμετοχή),
Β) ΚΑΕ 9919 2.125,00€ (85% Κοινοτική Συμμετοχή).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1731

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10o: Α. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 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/FEAD)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 631.735,54€ με ΦΠΑ. Β. Διόρθωση της
υπ΄αριθμ. 1535/21-8-2017 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 196619/4298/13-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 5-9-2017 πρακτικό της επιτροπής 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/FEAD)», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 631.735,54€ με ΦΠΑ, με το οποίο
διορθώθηκαν τα αριθμ. 10/2-8-2017 και 11/10-8-2017 προηγούμενα σχετικά πρακτικά της ίδιας
επιτροπής, διότι εκ παραδρομής αναδείχθηκαν σε αυτά λάθος προσωρινοί μειοδότες.

2. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1535/21-8-2017 απόφασή της κατά το 2ο σκέλος της, ως εξής:
από:
ΟΜΑΔΑ Ε : ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ (δεν έχει δώσει προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Ε)
σε
ΟΜΑΔΑ Ε: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ (τιμή 34.506,00 €)

από:
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ (τιμή 8.225,28 €)
σε:
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ (τιμή 7.454,16 €)

από:
ΟΜΑΔΑ Ξ: ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΕ (τιμή 68.597,28 €)
σε:
ΟΜΑΔΑ Ξ: NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΤΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (τιμή 64.581,30 €)

Κατα τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1535/21-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1732

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 202722/4796/15-9-2017
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 απευθείας ανάθεση των δαπανών, που αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι του

παρόντος, στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και μετά τον έλεγχο ότι πληρούν τα κριτήρια
επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1733

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 199579/4399/13-9-2017 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 197067/4327/8-9-2017 όμοιάς της
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για την ανάθεση εκτέλεσης στους προσωρινούς αναδόχους δρομολογίων μεταφοράς των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 199579/4399/13-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 199579/4399/13-9-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄αριθμ. 197067/4327/8-9-2017 όμοιά της περί ανάθεσης
εκτέλεσης στους προσωρινούς αναδόχους δρομολογίων μεταφοράς των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, κατά το σκέλος που:

1. γίνεται δεκτή η παραίτηση από το τμήμα 22 της εταιρείας “ΚΑΝΤΖΟΣ TRAVEL’ και
2. αντικαθίσταται η εταιρεία “ΚΑΝΤΖΟΣ TRAVEL” στο τμήμα 22 από τον αμέσως επόμενο κατά

σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

Σχολική
Μονάδα Μαθητές

Προσφορότ
ερο
μεταφορικό
μέσο

Ημερήσιο
Κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Έκπτω
ση %

Ημερήσι
ο
Κόστος
με
έκπτωση

Ημερήσι
ο
κόστος
με ΦΠΑ

Ανάδοχος

22 ΑΡΑΧΩΒΑ -
ΔΙΣΤΟΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ 105,01 0,18 86,11 106,77 ΚΟΙΝΟΠΡΑ
ΞΙΑ ΤΑΞΙ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1734

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 33/11-9-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 33/11-9-2017 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1735

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.186403/590/25-8-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(καθαρισμός βλάστησης και οδικών δικτύων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών λόγω παρατεταμένου
καύσωνα).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 193041/619/5-9-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 186403/590/25-8-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας

περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (καθαρισμός
βλάστησης και οδικών δικτύων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών λόγω παρατεταμένου καύσωνα),
με την οποία εγκρίθηκε:

Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) του ΜΕ 125098 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟY

ΔΗΜΗΤΡΙΟY”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Δάφνη – Μαυρομμάτα – Όρια Νομού από φερτά
υλικά και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών,

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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(β) του ME 93891 IX μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΦΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΗ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Δάφνη – Μαυρομμάτα – Όρια Νομού από φερτά υλικά
και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών,

(γ) του ME 29457 IX μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟY”,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων από φερτά υλικά
και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών,

(δ) του ME 51519 IX μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου
από φερτά υλικά και βλάστηση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και

(ε) του ME 72741 IX μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέας, ιδιοκτησίας “GENTEHNICA ΕΠΕ”,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Βαρβαριάδα - Μοναστηράκι από φερτά υλικά και βλάστηση για
την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

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.

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

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

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

καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις

των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(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 1736

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 167801/435/30-7-2017, 157840/388/17-7-2017 και
188501/539/1-9-2017 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης μέτρων για τη
διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση προβλημάτων, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και
πυρκαγιών στον Νομό Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 199382/4302/12-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις υπ΄αριθμ. 167801/435/30-7-2017, 157840/388/17-7-2017 και 188501/539/1-9-207

αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης μέτρων για τη διάθεση πόρων και μέσων
προς αντιμετώπιση προβλημάτων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων και
πυρκαγιών) στον Νομό Εύβοιας.

Πιο αναλυτικά εγκρίνει:
Α. την υπ΄αριθμ. 167801/435/30-7-2017 απόφαση περί:
1. έγκρισης διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις 27/7/2017 στο

Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού στην Τ.Ε. Μονοκαρυάς, στις 29/7/2017 στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας
Άννας στην Τ.Ε. Αμελάντων, καθώς και στις 28/7/2017 και 30/7/2017 στο Δήμο Καρύστου, στη Τ.Ε.
Κομίτου, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
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ΕΥΒΟΙΑΣ» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας,

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

3. απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
 ME 030696 προωθητήρας D7, ιδιοκτησίας “Βασίλειος Σταματόγιαννης”, για πυρκαγιές στην
Μονοκαρυά και στους Αμέλαντες.
 ΜΕ 20527 προωθητήρας D7, ιδιοκτησίας “Δημήτριος Σταματόγιαννης”, για πυρκαγιές στην
Μονοκαρυά και στους Αμέλαντες.
 ΜΕ 56151 προωθητήρας D7, XAA 6428 υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Αντώνιος Αναγνώστου”,
για πυρκαγιές στους Αμέλαντες.
 ΕΚΒ 2660 Όχημα μεταφοράς μηχανημάτων, ιδιοκτησίας “Τσούτσικας Γεώργιος”, για
πυρκαγιές στους Αμέλαντες.
 ΧΑΜ 1729 υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Κοιν. Κληρ. Ι. Παπαγεωργίου”, για πυρκαγιές στους
Αμέλαντες.
 ΧΑΝ 9564 φορτηγό υδροφόρα ιδιοκτησίας “ΑΦΟΙ Χαλιούλια & ΣΙΑ ΕΕ”, για πυρκαγιές στους
Αμέλαντες.
 ΧΑΟ 8338 υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Μιχαήλ Καλόγηρος”, για πυρκαγιές στο Κόμιτο.
 ΧΑΧ 8639 υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Δημήτριος Δημητρίου”, για πυρκαγιές στους Αμέλαντες.
 ΧΑΚ 6002 υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Ιωάννης Μπαμπανιώτης”, για πυρκαγιές στο Κόμιτο.
 ΧΑΧ 4486 καλαθοφόρο όχημα, ιδιοκτησίας “Βασίλειος Νικολάου”, για πυρκαγιές στο Κόμιτο.

Β. Την υπ΄αριθμ. 157840/388/17-7-2017 απόφαση περί:
1. έγκρισης διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, λόγω έντονων

βροχοπτώσεων στο Νομό Εύβοιας, από την 18η Ιουλίου 2017, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του
έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, που
είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε.
Εύβοιας,

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

3. απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
 ΜΕ 56154 Φορτωτής ελαστ., ΜΕ 87024 JCB, ΧΑΙ 4362 φορτηγό>10τ, ΧΑΜ 2064,

φορτηγό>10τ, ΧΑΜ1729 φορτηγό>10τ, ΜΕ 87023 εκσκαφέας ερπυστρ., ΜΕ 93795 εκσκαφέας ερπυστρ.,
ιδιοκτησίας “Κοιν. Κληρ. Ι. Παπαγεωργίου”, για άρση καταπτώσεων Ε.Ο.Δ. Λ. Αιδηψού – Ήλια –
Ροβιές, αποκ/ση βατότητας Λ. Αιδηψού - Γιάλτρα& ,ΕΟΔ Ταξιάρχης - Καστανιώτισσα .

 ME 70304 Φορτωτής ελαστ., ιδιοκτησίας “Kων/νος Παπαγεωργίου”, για άρση καταπτώσεων
Ε.Ο.Δ. Λ. Αιδηψού – Γιάλτρα.

 ΜΕ 73882 Γκρεϊντερ, ΜΕ 12837 πρωοθητήρας D-7, ΜΕ 31522 Φορτωτής ερπιστ., ιδιοκτησίας
“Δημήτριος Σταματόγιαννης”, για άρση κατ/σεων & αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Βουτάς - Κοκκινομηλιά –
Κρυονερίτης - Μηλιές.

 ΜΕ89734 Εκσκαφέας ερπ., ΜΕ77148 Φορτωτής ερπ., ΜΕ72241 γκρέϊντερ,
ΧΑΙ1400φορτηγό>10τ, ΜΕ105000 εκσκαφέας ερπ., ΜΕ63385 εκσκαφέας ερπ, ΜΕ85834 Φορτωτης
ελαστ, ΜΕ 36920 Φορτωτης ερπ., ιδιοκτησίας “Ιωάννα συζ. Φωτ. Πέτρου & ΣΙΑ ΟΕ”, για
αποκατάσταση βατότητας ΕΟΔ περ. Διρφύων Μεσσαπίων.

 ΜΕ 44138 πρωοθητήρας D-7, ΜΕ 44137 Φορτωτής ελαστ., ιδιοκτησίας “Ιωάννης
Καλόγηρος”, για αποκατάσταση βατότητας ΕΟΔ Καλλιανοι –Αγαθό.

 ΜΕ 56144 JCB, ΧΑΤ 3663 φορτηγό>10τ, ιδιοκτησίας Λεωνίδας Παπαχρήστος, για άρση
καταπτώσεων & αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Ζαχαριά-Κόμιτο-Σχίζαλι.

 ΜΕ 49437 Φορτωτής ιδιοκτησίας Αντώνιος Αναγνώστου, για άρση καταπτώσεων & αποκ.
βατότητας ΕΟΔ Αγδίνες - Παππάδες, & περιοχής Κερασιάς.

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ



18

 ΜΕ 82723 φορτωτής ελαστ., ΧΑΙ 4480 Φορτηγό>10τ, ME 58204 γκρέϊντερ, ΜΕ107621
Πρωοθητήρας D-8, ΜΕ83720 εκσκαφέας ερπυστρ. Ιδιοκτησίας Καλούτσας Αρτέμιος & ΣΙΑ ΟΕ για
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περ.Λιχάδας.

 ΜΕ 92341 JCB , ιδιοκτησίας Παναγιώτης Παπαχρήστος, για αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ
Σχίζαλι-Σώτηρα.

 ΜΕ 81164 Πρωοθητήρας D-9 ιδιοκτησίας Σπανός Αναστάσιος για αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ
περ. Νεροτριβιάς.

 ΜΕ128459 JCB, ΜΕ58196 JCB, ΜΕ114721 JCB, ιδιοκτησίας “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ”, για αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περ.Κύμης & Αυλωναρίου.

 ΜΕ 59373 Φορτωτής ερπ., ΜΕ 56142 JCB, ιδιοκτησίας “Ιωάννη Μπουζάλα”, για αποκ/ση
βατότητας ΕΟΔ Σαρακίνικο - Γλυφάδα.

 ΜΕ 80407 Φορτωτής ερπ., ιδιοκτησίας “Kουλουρίδης Χρήστος”, για αποκ/ση βατότητας
ΕΟΔ περιοχής Κύμης.

ΜΕ 114723 εκσκαφέας φορτωτής, ΜΕ 044090 εκσκαφέας, ιδιοκτησίας “Παπαδημητρίου
Βασίλειος”, για αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Σαρακίνικο-Γλυφάδα.

 ME 59367 JCB, ιδιοκτησίας “Τσαλμάς Ευάγγελος”, για αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ
Κούτουρλα-Χιλιαδού.

 ΜΕ96045 φορτωτής ελαστ, ΧΑΝ 4898 Φορτηγό>10τ, ΧΑΑ 9244 Φορτηγό>10τ ME 44197
οδοστρωτήρας, ΜΕ.61610 JCB, ΜΕ81185 Εκσκαφεας ερπ, ιδιοκτησίας “Στεφ. Λυμπέρης & ΣΙΑ ΟΕ”,
για αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περ.Γυμνού-Σεττα & ΕΟΔ περιοχής Αυλίδας.

Γ. Την υπ΄αριθμ. 188501/539/1-9-2017 απόφαση περί:
1. έγκρισης διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις 19/8/2017 στο

Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Τ.Ε. Κοντοδεσποτίου, καθώς και στις 31/8/2017 στο Δήμο Ιστιαίας
Αιδηψού, στη Τ.Ε. Αγριοβοτάνου, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας,

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

3. απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
 ΧΑΑ 6428 υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Αντωνίου Αναγνώστου”, για πυρκαγιές στο Αγριοβοτάνι.
 ΜΕ 107621 προωθητήρας D8, ΧΑΙ 4480 φορτηγό υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Καλούτσας

Αρτέμιος & ΣΙΑ ΟΕ”, για πυρκαγιές στο Αγριοβοτάνι.
 ΧΑΜ 1729 υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Κοιν. Κληρ. Ι. Παπαγεωργίου”, για πυρκαγιές στο

Αγριοβοτάνι.
 ΧΑΧ 8639 υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Δημητρίου Δημήτριος”, για πυρκαγιές στο Αγριοβοτάνι.
 ΕΚΑ 6418 υδροφόρα, ιδιοκτησίας “Ντούμα Γεωργίου”, για πυρκαγιές στο Κοντοδεσπότι.

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
1872/14-12-16 (Πρακτ. 49ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις

των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κλπ.
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(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 1737

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4377/197686/11-9-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του ρέματος παλιοκαραντάση στην
Ελλοπία, την 11-09-2017.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4388/198412/11-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 4377/197686/11-9-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας

περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του ρέματος παλιοκαραντάση στην Ελλοπία, την
11-09-2017, που αφορά στην απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

1 Κατσιπόδης Ιωαννης Εκσκαφέας
ερπυστριοφόρος

ΜΕ 106805

2 Φίλης Δημήτριος Όχημα μεταφοράς
Μηχανημάτων σε ακτίνα
έως 40 χλμ κατ αποκοπήν

για κάθε μεταφορά

ΕΚΑ 2390 και
P 38192

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

Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ
της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1738

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για
την χρονική περίοδο 2015 - 2017” (κοπή κλάδων και δένδρων στο οδικό δίκτυο επαρχίας Λιβαδειάς, από
20-07-2017 έως 8-08-2017).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4342/196558/8-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 6.944,00 €, για την εκτέλεση του έργου:

“Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Βοιωτίας, για την χρονική περίοδο 2015 - 2017”, του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566,
με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600011, και συγκεκριμένα για την κοπή κλάδων και δένδρων στο οδικό
δίκτυο επαρχίας Λιβαδειάς, από 20-07-2017 έως 8-08-2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΑΠΑΝΗ με

ΦΠΑ 24 %

1 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ UNIMOG με
χορτοκοπτικό ΜΕ 74856 20/7/2017 έως

8/8/2017 6.944,00
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κλαδευτικό &
λεπίδα

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1739

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας, για
την χρονική περίοδο 2015 - 2017” (αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο του Νομού Βοιωτίας
στις 16-07-2017.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4358/196781/8-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 868,00 €, για την εκτέλεση του έργου:

“Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Βοιωτίας, για την χρονική περίοδο 2015 - 2017”, του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566,
με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600011, και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο οδικό
δίκτυο του Νομού Βοιωτίας στις 16-07-2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΑΠΑΝΗ με

ΦΠΑ 24 %

1 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ UNIMOG
λεπίδα ΜΕ 74856 16/7/2017 434,00

2 GERMA IANI UNIMOG
λεπίδα

ΜΕ
79222 16/7/2017 434,00

ΣΥΝΟΛΟ 868,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1740

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο
2015 - 2017” (καθαρισμός, αποκατάσταση και συντήρηση οδών που χρησιμεύουν ως αντιπυρικές
λωρίδες προστασίας στη ΔΕ Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 197893/6295/11-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη 8.432,00 € με Φ.Π.Α. 24%, για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες

αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο 2015 - 2017”, και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό, αποκατάσταση
και συντήρηση οδών που χρησιμεύουν ως αντιπυρικές λωρίδες προστασίας στη ΔΕ Μαλεσίνας του
Δήμου Λοκρών, από την εταιρεία “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1741

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 900.000,00
€ με ΦΠΑ.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189859/4048/6-9-2017
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 το υπ΄αριθμ. 2/6-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 900.000,00 € με
ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, τα
οποία κατέθεσε ο προσωρινός μειοδότης, ήτοι η εργοληπτική επιχείρηση “ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΕΔΕ”.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Ε/Ε «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΔΕ»,
που προσέφερε έκπτωση 64,88%.

Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1742

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 700.000,00 €
με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 195057/4197/6-9-2017
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 το υπ΄αριθμ. 2/5-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 4, παρ. 2 της διακήρυξης και της παρ. 1 του
άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, τα οποία κατέθεσε ο προσωρινός μειοδότης, ήτοι η εργοληπτική
επιχείρηση “ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ”.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Ε/Ε «ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ», που προσέφερε έκπτωση 58,18%.

Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
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γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1743

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι – Σύχνικο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
60.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188970/2993/31-8-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/31-8-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι – Σύχνικο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 60.000,00 € με
ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ».

2. Κατακυρώνει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
στην Ε/Ε «ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00 %)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1744

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Καρπενήσι – Κορυσχάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187793/2973/8-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/8-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Καρπενήσι – Κορυσχάδες», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης “ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ”.

2. Κατακυρώνει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
στην Ε/Ε “ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ”, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα πέντε τοις εκατό (55,00 %)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1745

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Βούλπη – Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 192490/3062/8-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/8-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση

οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Βούλπη – Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης “ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”.
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2. Κατακυρώνει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
στην Ε/Ε “ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκατρία τοις εκατό
(13,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1746

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή
οδό Νο 11 Σώταινα Περιθιώτισσα» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015,
2016 και 2017», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 198914/3928/12-9-2017
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 το υπ΄αριθμ. ΙΙ/11-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου:

«Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδό Νο 11
Σώταινα Περιθιώτισσα» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015, 2016 και
2017», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της εγκεκριμένης διακήρυξης, τα οποία κατέθεσε ο προσωρινός
μειοδότης, ήτοι η εργοληπτική επιχείρηση “Σακελλάρης Δημ. - Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε.”.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Ε/Ε “Σακελλάρης Δημ. - Λιάρος Χαρ.
Α.Τ.Ε.”, που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 58,39%.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, για δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, η προθεσμία άσκησης είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν. 4412/216.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).

β) Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται (άρθρα
35 και 36 του Ν. 4129/2013).

γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική
πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1747

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην Ν.Ε.Ο.
Ιτέας Αντιρρίου Άγιος Σπυρίδωνας», προϋπολογισμού 111.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 - 2016 & 2017».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 199708/3935/12-9-2017
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 το υπ΄αριθμ. ΙΙ/12-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου:

«Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην Ν.Ε.Ο. Ιτέας Αντιρρίου
Άγιος Σπυρίδωνας», προϋπολογισμού 111.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 - 2016 & 2017», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών, όπως
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αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της εγκεκριμένης διακήρυξης, τα οποία κατέθεσε ο προσωρινός
μειοδότης, ήτοι η εργοληπτική επιχείρηση “Μπαρτσώτας Δημήτριος”.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Ε/Ε “Μπαρτσώτας Δημήτριος”, που
προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 65,05%.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, για δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, η προθεσμία άσκησης είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν. 4412/216.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).

β) Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται (άρθρα
35 και 36 του Ν. 4129/2013).

γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική
πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1748

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην περιοχή
Γαλαξιδίου της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 720.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 - 2016 & 2017».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 195799/3878/12-9-2017
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 το υπ΄αριθμ. ΙΙ/12-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου:

«Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην περιοχή Γαλαξιδίου
της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 720.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2015 - 2016 & 2017», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της εγκεκριμένης διακήρυξης, τα οποία κατέθεσε ο
προσωρινός μειοδότης, ήτοι η εργοληπτική επιχείρηση “Χαράλαμπος Ψύχας Ε.Δ.Ε.”.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Ε/Ε “Χαράλαμπος Ψύχας Ε.Δ.Ε.”, που
προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 69,91%.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, για δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, η προθεσμία άσκησης είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν. 4412/216.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).

β) Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται (άρθρα
35 και 36 του Ν. 4129/2013).

γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική
πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1749
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ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισμού 4.100.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 198338/6347/11-9-2017
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 υπ΄αριθμ. 2/11-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2017», προϋπολογισμού 4.100.000,00 € με ΦΠΑ, που
αφορά στον έλεγχο των απαιτούμενων από τα άρθρα 23.2 έως και 23.9 της διακήρυξης δικαιολογητικών
κατακύρωσης , τα οποία κατέθεσε ο προσωρινός μειοδότης, ήτοι ο οικονομικός φορέας “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.”.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον οικονομικό φορέα “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, που προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα τρία και ενενήντα εννέα
εκατοστά επί τοις εκατό (63,99 %), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1750

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων
στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλλου - Αθήνας, στην περιοχή Κόμματος του Δήμου Λαμιέων”, Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 173142/4930/5-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων

στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλλου - Αθήνας, στην περιοχή Κόμματος του Δήμου Λαμιέων”,
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή τρεις (3)
μήνες πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 26-11-2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1751

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Συντήρηση τμημάτων
επαρχιακών οδών περιοχής Λοκρίδας”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 199159/6374/12-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Συντήρηση τμημάτων

επαρχιακών οδών περιοχής Λοκρίδας”, προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, κατά ενενήντα μία (91)
ημέρες, ήτοι μέχρι 30/11/2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1752

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Αποκατάσταση
κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου”, Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 197728/6293/11-9-2017
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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Αποκατάσταση κατολισθητικών

φαινομένων επί της εθνικής οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου”, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ,
κατά εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερολογιακές μέρες πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαιώσεώς
του, ήτοι μέχρι 31-12-2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1753

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Συντήρηση και προστασία
πρανών στην Επαρχιακή οδό 36 Μουρίκι - Λουκίσια - Χάλια (θέση Κοκόσι)”, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 196074/4218/7-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Συντήρηση και προστασία

πρανών στην Επαρχιακή οδό 36 Μουρίκι - Λουκίσια - Χάλια (θέση Κοκόσι)”, Π.Ε. Εύβοιας, κατά εκατόν
ογδόντα μία (181) ημέρες, ήτοι μέχρι 28-02-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1754

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει τις ανωτέρω παρατάσεις προθεσμίας έργων,
αλλά ζήτησε εφεξής αυτές να αιτιολογούνται επαρκέστερα στις εισηγήσεις των υπηρεσιών.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 21o: Προκήρυξη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 199714/2054/12-9-2017
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 δύο νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2017-2018, Π.Ε. Φωκίδας,

ως εξής:

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: «ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ - ΑΜΦΙΣΣΑ»
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ : ΕΔΧ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: ΜΟΝΗ (ώρα προσέλευσης στη σχ. μονάδα: 08.15΄)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ: 3ο ΝΗΠ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Με το δρομολόγιο αυτό θα μεταφέρεται μια μαθήτρια νηπιακής ηλικίας από τον τόπο κατοικίας
της στο 3ο Νηπ. Άμφισσας, καθώς είναι υπεράριθμη σε δρομολόγιο της παράτασης της σύμβασης,
που ήδη πραγματοποιείται. Η μαθήτρια αυτή είναι η παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΑΞΗ

ΚΑΡΔΑΡΑ ΡΗΓΟΥΛΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ
3ο ΝΗΠ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ

Το κόστος του δρομολογίου, που προκύπτει, υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους της αριθμ.
24001/2013 Κ.Υ.Α. κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: «ΛΙΛΑΙΑ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ»
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ : ΕΔΧ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: ΔΙΠΛΗ (ώρα προσέλευσης/αναχώρησης: 08.10΄/13.15΄)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ: Δ.Σ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

Με το δρομολόγιο αυτό θα μεταφέρεται ένας μαθητής της Α΄ τάξης από τον τόπο κατοικίας του
στο Δ.Σ. Πολυδρόσου, καθώς είναι υπεράριθμος σε δρομολόγιο της παράτασης της σύμβασης, που
ήδη πραγματοποιείται. Ο μαθητής αυτός είναι ο παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΑΞΗ

ALLA FABJAN EDMOND ΛΙΛΑΙΑ
Δ.Σ.
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Α

Το κόστος του δρομολογίου, που προκύπτει, υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους της αριθμ.
24001/2013 Κ.Υ.Α. κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Α
Ν
Α
ΛΥ

ΤΙ
Κ
Η

Π
ΕΡ

ΙΓ
ΡΑ

Φ
Η

Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο
Υ

ΣΧ
Ο
Λ.

Μ
Ο
Ν
ΑΔ

Α
Φ
Ο
ΙΤ
Η
ΣΗ

Σ

Α
ΡΙ
Θ
Μ
Ο
Σ

Μ
ΑΘ

Η
ΤΩ

Ν

ΕΙ
Δ
Ο
Σ

Δ
ΙΑ
Δ
ΡΟ

Μ
Η
Σ

Μ
ΕΣ

Ο
Μ
ΕΤ

ΑΦ
Ο
ΡΑ

Σ
Ω
ΡΑ

Π
ΡΟ

ΣΕ
ΛΕ

ΥΣ
Η
Σ/

Α
Ν
Α
ΧΩ

ΡΗ
ΣΗ

Σ

ΣΥ
Ν
Ο
ΛΙ
Κ
Α

ΕΝ
Φ
Ο
ΡΤ

Α
ΧΛ

Μ
ΧΛ

Μ
ΕΝ

ΤΟ
Σ

Π
Ο
ΛΕ

Ω
Σ

Μ
ΙΚ
ΡΗ

Κ
ΛΙ
ΣΗ

ΧΛ
Μ

ΕΝ
ΤΟ

Σ
Π
Ο
ΛΕ

Ω
Σ

Μ
ΕΓ

ΑΛ
Η
Κ
ΛΙ
ΣΗ

ΧΛ
Μ

ΕΚ
ΤΟ

Σ
Π
Ο
ΛΕ

Ω
Σ

Μ
ΙΚ
ΡΗ

Κ
ΛΙ
ΣΗ

ΧΛ
Μ

ΕΚ
ΤΟ

Σ
Π
Ο
ΛΕ

Ω
Σ

Μ
ΕΓ

ΑΛ
Η
Κ
ΛΙ
ΣΗ

Α
Ν
Ω
ΤΑ

ΤΟ
Κ
Ο
ΣΤ

Ο
Σ

Δ
ΙΑ
Δ
ΡΟ

Μ
Η
Σ

ΧΩ
ΡΙ
Σ
Φ
.Π
.Α
.(
€)

ΛΙ
ΛΑ

ΙΑ
-

Π
Ο
ΛΥ

Δ
ΡΟ

ΣΟ
Σ

Δ.
Σ.

Π
Ο
ΛΥ

ΔΡ
Ο
ΣΟ

Υ

01 ΔΙ
Π
ΛΗ

ΕΔ
Χ 08.10΄

13.15΄

7,

1

4

0,20 1,80 4,14 1,00 22,16

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1755

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 199361/2047/12-9-2017

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
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Αναθέτει απευθείας στην εταιρεία “ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ” τα δύο νέα δρομολόγια:

Α. Θέση Ανεμοκάμπι Πανόρμου - Ερατεινή (διπλή): 27,80 € χωρίς ΦΠΑ και
Β. Κάμπος - Φιλοθέη - Ευπάλιο(διπλή): 45,00 € χωρίς ΦΠΑ,

ύστερα από την υπ’αριθμ. οικ.196345/2014/7-9-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την
οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον μόνο η ανωτέρω εταιρεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1756

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων
σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”,
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 183679/7257/22-8-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων

σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”,
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή προφοράς,

2. το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1757

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 9ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνιστικών
διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την αξιολόγηση των προδικαστικών προσφυγών που
κατατέθηκαν στα πλαίσια του 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)», προϋπολογισμού 207.709,25 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 196215/4652/7-9-2017
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 υπ΄αριθμ. 9/1-9-2017 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών των

διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την αξιολόγηση των προδικαστικών
προσφυγών:

- της “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” (δ.τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.) και

- της ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 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)», προϋπολογισμού
207.709,25 € με ΦΠΑ.

2. Αποδέχεται, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό, την προδικαστική
προσφυγή της “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”, με αρ. πρωτ. 182077/4319/18-8-2017.

3. Απορρίπτει, για τους λόγους αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό, την προδικαστική προσφυγή
της ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με αρ. πρωτ. 182100/4320/18-8-2017.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1758

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με την «Προμήθεια
ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδού - υαλοσφαιρίδια - αντιολισθητικό υλικό - διαλυτικό», συνολικού
προϋπολογισμού 11.000,00 € με ΦΠΑ (αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: οικ.
182982/1852/21-08-2017).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 199356/2046/12-9-2017
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
1. Εγκρίνει το από 12-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού/αξιολόγησης

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Π.Ε. Φωκίδας, που αφορά
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, οι οποίες κατατέθηκαν μετά την αριθμ. πρωτ. οικ.
182982/1852/21-08-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ακρυλικού
χρώματος διαγράμμισης οδού - υαλοσφαιρίδια - αντιολισθητικό υλικό - διαλυτικό», συνολικού
προϋπολογισμού 11.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Αναθέτει απευθείας την ως άνω προμήθεια στην εταιρεία «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ», η προσφορά της οποίας κρίνεται επαρκής, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

/ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ(συμπεριλαμβα

νομένου Φ.Π.Α.)

1.
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ
ΑΒΕΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 2,28 €/KGR

ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ
ΜΑΖΙ ΜΕ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

1,17€/KGR

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 1.98€/KGR

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1759

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Π.Ε. Φωκίδας σχετικά με την «Προμήθεια ψυχρού
ασφαλτομίγματος και ασφαλτικής σφραγιστικής μαστίχης», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € με
ΦΠΑ (αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: οικ. 173842/1722/04-08-2017).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 199350/2045/12-9-2017
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
1. Εγκρίνει το από 8-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού/αξιολόγησης αποτελεσμάτων

των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Π.Ε. Φωκίδας, που αφορά στην αποσφράγιση
και αξιολόγηση των προσφορών, οι οποίες κατατέθηκαν μετά την αριθμ. πρωτ. οικ.
173842/1722/04-08-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ψυχρού
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ασφαλτομίγματος και ασφαλτικής σφραγιστικής μαστίχης», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € με
ΦΠΑ.

2. Αναθέτει απευθείας την ως άνω προμήθεια στην εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.- ΛΑΤΟΜΕΙΑ -
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η προσφορά της οποίας κρίνεται επαρκής και
οικονομικότερη (5.344,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1760

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 27o: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 1492 και 1657/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ
ως προς τα ποσοστά της έκπτωσης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 199664/7756/12-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει τις υπ΄αριθμ. 1492/7-8-2017 και 1657/4-9-2017 αποφάσεις της Οικονομικής

Επιτροπής ΠΣΕ, ως προς τα ποσοστά της έκπτωσης που κατατέθηκαν και εκ παραδρομής
αποτυπώθηκαν εσφαλμένα στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη
«Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα»,
συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, που
διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α
Προμηθευτής

Είδος
Ποσοστό Έκπτωσης

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Τμήμα 8: Προμήθεια
Ανταλλακτικών για Συνεργείο

για τα Μηχανήματα Έργου 8%

2
ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΘ.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

Τμήμα 1: Επισκευή και
Συντήρηση Φορτηγών –

Συνεργείο 21%

3 ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Τμήμα 2: Επισκευή και
Συντήρηση Μηχανημάτων

Έργου – Συνεργείου

8%

4
ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΘ.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

Τμήμα 7: Προμήθεια
Ανταλλακτικών για Συνεργείο

για τα φορτηγά

21%

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1761

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών που
κατατέθηκαν μετά από πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για τα άγονα τμήματα του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 199654/7755/12-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/12-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης

των προσφορών, που κατατέθηκαν κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 190090/7482/30-8-2017 πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση για τα άγονα τμήματα του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη
«Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα»,
συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Απορρίπτει τις προσφορές όλων των οικονομικών φορέων, διότι κανένας δεν υπέβαλλε στο
φάκελο της τεχνικής προσφοράς του την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας συνεργείου.

3. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση με τους ίδιους όρους της αριθμ. 121388/3470/9-6-2017 διακήρυξης του εν θέματι
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2 του Ν.4412/2016, για τα τμήματα 3,4,5,6,9,10 και 11, για
τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία παραδεκτή προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1762

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 197022/4321/12-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις

και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2017 στην Π.Ε.
Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια εφαρμογών
λογισμικού της
Π.Ε.Βοιωτίας από την
ΟΤΣ και περιλαμβάνει
ενότητες για διαύγεια
τρείς ( εκθέσεις,
εντάλματα, ανακλήσεις
εκθέσεων, εντάλματα)
και εκπαίδευση
απομακρυσμένη δύο
ώρες

02.05.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

1.587,20 89.624,86 71.673,70 17.951,16

2

Κάλυψη δαπάνης για
την κατασκευή
μεταλλικών σκελετών
θυροφραγμάτων
τοποθέτησης ξύλινων
μαδεριών στην
εσωτερική διώρυγα της
Κωπαΐδας

02.05.073.5429.
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο. Κ)

992,00 1.436.761,25 1.413.112,35 23.648,90

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ



32

3
Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών και
πιστωτικών ιδρυμάτων

02.05.071.0874
01

Αμοιβές και
προμήθειες
τραπεζών και
πιστωτικών
ιδρυμάτων

700,00 700,00 0,00 700,00

4

Δέσμευση ποσού για
αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών και
πιστωτικών ιδρυμάτων

02.05.073.0874
01

Αμοιβές και
προμήθειες
τραπεζών και
πιστωτικών
ιδρυμάτων

6.500,00 15.000,00 8.500,00 6.500,00

5

Δέσμευση ποσού για
επιχορήγηση σε
Ιδρύματα και εταιρείες
προστασίας ανηλίκων
και ενηλίκων

02.05.073.2551
01

Επιχορήγηση
σε Ιδρύματα και
εταιρείες
προστασίας
ανηλίκων και
ενηλίκων

10.000,00 49.093,00 39.093,00 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19.779.20 1.591.179,11 1.532.379,05 58.800,06 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1763

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 199004/4387/12-9-2017

έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ. Πρωτ.

Εισήγησης
Υπηρεσίας

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

Κάλυψη
δαπάνης
(Ηχητική-
φωτιστική
κάλυψη και
μουσική
επιμέλεια) της
συνδιοργάνωση
ς με το
πολιτιστικό-
οικολογικό
σύλλογο
Υψηλάντη που
θα
πραγματοποιηθ
ούν από της
22-9-17 έως
24-9-17

Σ.ΓΙΑΧΡΙΤΣΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕΒΕ
ΑΦΜ
082567166 ΔΟΥ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
26 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

1671/4-9-201
7
AΔΑΨ26Λ7Λ
Η

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:0
844

Αρ.
Δέσμευσης
ΑΔΑ:

2.500,0
0€

2

Παροχή
Υπηρεσιών
Συμβούλου
Τεχνικής
Υποστήριξης
του
Προγράμματος

ΤΣΙΛΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.
«ΕΡΓΟΔΟΜΗΣΙΣ»
ΑΦΜ:998439899
ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ

1464/7-8-201
7 (αρ.πρακτ.

29)
ΑΔΑ:

6ΒΟ37ΛΗ-Υ
Ε0

Αρ.
Δέσμευσης
2701/10-08-2

017
ΑΔΑ:

ΩΖΧ7ΛΗ-Κ7Π

Ε.Φ.07
3. ΚΑΕ
0879.

Αρ.
Δέσμευσης
2701/10-08-2
017
ΑΔΑ:
ΩΖΧ7ΛΗ-Κ7Π

9.000,0
0 €

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1764

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης 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. 198765/4682/12-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

μετακίνηση εκτός
έδρας του
Περιφερειακού
Συμβούλου Κελαΐδίτη
Γεώργιο για τη
συμμετοχή του στην
Διεθνή Έκθεση
Τροφίμων και Ποτών
“ANUGA”, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από
7 έως 11 Οκτωβρίου
2017 στην Κολωνία της
Γερμανίας

02.02.073.0717.
01

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων από
το εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα
(περιλαμβάνονται
ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα
μέλη της
Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι
Γενικοί Γραμματείς
και οι αιρετοί

1.920,00 11.000,00 7.000,00 2.080,00

2

παροχή υπηρεσιών
ετήσιας ασφάλισης
ενός μηχανήματος
έργου με αρ.

02.02.073.0899.
01

Λοιπές ειδικές
αμοιβές 735,00 115.073,11 105.470,21 8.867,90

ΤΕΒΑ για την
Κοινωνική
Σύμπραξη
Βοιωτίας.

Ταχ
Δ/νση: Χαλκ
ομάτας 26 και
Πλαταιών 0
-35100 Λαμία
(Αρ. Προσφ.:
198084_4345/11-
9-2017)

3

Παροχή
Υπηρεσιών
Λογισμικού για
τη
μηχανογραφική
έκδοση και
είσπραξη
λογαριασμών ά
ρδευσης των
αγροτεμαχίων
του Κωπαϊδικού
πεδίου

Εταιρεία O.T.S
Open Technology
Servises
ΑΦΜ: 095372259
ΔΟΥ: ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ. Δ/νση:
Μοναστηρίου 125
- 54627
Θεσσαλονίκη
(Αρ. Προσφ.:
196028_4270/9-7-
2017)

1509/7-8-201
7 (αρ.πρακτ.

29)

ΑΔΑ:
6ΒΟ37ΛΗ-Υ

Ε0

Αρ.
Δέσμευσης
2700/10-08-2

017
ΑΔΑ:

ΩΛΗΠ7ΛΗ-4
ΞΥ

Ε.Φ.
073.
ΚΑΕ
5429

Αρ.
Δέσμευσης
2700/10-08-2
017
ΑΔΑ:
ΩΛΗΠ7ΛΗ-4
ΞΥ

11.000,
00 €

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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κυκλοφορίας ΜΕ
121117 και ενός
φορτηγού με αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΗ
6146 της Π.Ε. Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.655,00 126.073,11 112.470,21 10.947,90

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1765

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187686/4475/12-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης στην Π.Ε. Εύβοιας για την πληρωμή:
1. των παρακάτω πιστοποιήσεων - λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071), ως εξής:

α/α Τίτλος Έργου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1

5ος λογαριασμός της
μελέτης:«Βελτίωση οδού
Λέπουρα-Παραλία Οξυλίθου με
ενάριθμο: 2016ΜΠ06600005
ΣΑΜΠ 066
Σχετ: αρ. πρωτ.:
191902/4106/06-9-2017 έγγραφο της
ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας.

Σύμπραξη
Γραφείων :Ν.Κ
ΑΚΚΑΒΑΣ-Ι.ΚΟ
ΥΝΗΣ-Θ.ΜΑΥΡ
ΟΓΕΩΡΓΗΣ

κλπ
20.884,82 02.02.071.9362

 Προϋπολογισμός έργου: 346.021,22
 Σύμβαση έργου: 346.021,22
 Πληρωμές μέχρι σήμερα 156.431,46
 Παρών λογαριασμός: 20.884,82
 Σύνολο: 177.316,28
 Υπόλοιπο εγκρίσεων: 168.704,94

2. των παρακάτω υποέργων:
- Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο Γήπεδο Αμαρύνθου, ποσού 20.000,00 €

με Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9777 του Ε.Φ. 071, για το έτος 2017
- Κατασκευή κερκίδων στο Γήπεδο Ιστιαίας, ποσού 5.000 € με Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9777

του Ε.Φ.071, για το έτος 2017, με γενικό τίτλο έργου «Συντήρηση – Αναβάθμιση αθλητικών
εγκαταστάσεων Ν. Εύβοιας», του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1766

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 198769/4683/12-9-2017

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 έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 150,00 €, σε βάρος

του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με υπόλογο τον Γομάτο Χρήστο, υπάλληλο
της Π.Ε. Εύβοιας, για μετακίνηση υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στη
Σκύρο, στα πλαίσια διενέργειας υγειονομικών ελέγχων.

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0719.01 του Ε.Φ073. Ημερομηνία απόδοσης
λογαριασμού: 31-12-2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1767

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2017, για Αποθήκευση - Συντήρηση - Διανομή τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.), Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 198844/4687/12-9-2017
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, ποσού οκτώ χιλιάδων

εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ (8.184,00€), για τη διανομή προϊόντων νωπού κρέατος στους
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”, Π.Ε. Εύβοιας.

Οι ποσότητες που θα παραληφθούν ανά διανομή και θα διανεμηθούν είναι οι εξής:
Μοσχάρι 10.735 τεμαχ.
Χοιρινό 8.633 τεμαχ.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά διανομή 3.300 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικά για δύο διανομές
οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ (8.184 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας,
οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ. 02071, ΚΑΕ 9475 .

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ), με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ001928682 2017-09-12.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1768

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό της
Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2017, για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων, παροχής
υπηρεσιών, αποζημιώσεων, συνδιοργανώσεων, κλπ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 197377/2323/12-9-2017
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
Α. Εγκρίνει τη σχετική δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης, για προμήθειες,

συντηρήσεις, επισκευές, παροχή υπηρεσιών, αποζημιώσεις και συνδιοργανώσεις, 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

προϋπολογισμο
ύ με της

αναμορφώσεις
έτους 2017

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση
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1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια gel
καθαρισμού χεριών για
την αντισηψία των
κτηνιάτρων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της
Π.Ε.Ευρυτανίας, που
κάνουν εμβολιασμούς,
αιμοληψίες, ελέγχους
στα σφαγεία,
δειγματοληψίες
παθολογικού υλικού,
δειγματοληψίες για τη
λύσσα, κλπ., στα
πλαίσια εφαρμογής των
Προγραμμάτων
Βρουκέλλωσης
Αιγοπροβάτων,
Εμβολιασμού,
Φυματινισμού, κλπ.

03.073.1214.01

Προμήθεια
Κτηνιατρικού

υλικού
300,00 5.500,00 2.702,28 2.497,72

2

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια 90
πακέτων των 100
τεμαχίων γαντιών μίας
χρήσεως για τις ανάγκες
του τμήματος Κτηνιατρικής
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε.Ευρυτανίας, στα
πλαίσια εφαρμογής των
Προγραμμάτων
Βρουκέλλωσης
Αιγοπροβάτων,
Εμβολιασμού,
Φυματινισμού, κλπ.

03.073.1214.01
Προμήθεια
κτηνιατρικού

υλικού
470,00 5.500,00 3.002,28 2.027,72

3

Η δαπάνη αφορά την
αναγκαία προμήθεια
εφαρμογών λογισμικού
(Σύστημα Διαχείρισης
Δημοσιεύσεων στη
Διαύγεια) για τις ανάγκες
και την εύρυθμη λειτουργία
του τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης και
Δημοσιονομικού ελέγχου
της Π.Ε.Ε.
17REQ001922494

03.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,

προγραμμάτων και
λοιπών υλικών

1.587,20 11.000,00 9.047,72 365,08

4

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ελαστικών
στόλου
οχημάτων-μηχανημάτων
έργων (για πέντε
μηχανήματα) της Δ.Τ.Ε
της Π. Ε. Ευρυτανίας, από
την ΣΑΕΠ 566 –
2016ΕΠ56600007, έτους
2017.
17REQ001917295

03.071.9459.01
Διάφορα
Έργα

2.340,00 366.733,38 222.744,22 141.649,16

5

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ελαστικών
στόλου
οχημάτων-μηχανημάτων
έργων (για ένα
φορτηγό-ρυμουλκό του
μηχανολογικού
εξοπλισμού) της Δ.Τ.Ε της

03.071.9459.01
Διάφορα
έργα

7.360,00 366.733,38 225.084,22 134.289,16

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ



37

Π.Ε. Ευρυτανίας, από την
ΣΑΕΠ 566 –
2016ΕΠ56600007, έτους
2017.
17REQ001916890

6

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ελαστικών
στόλου
οχημάτων-μηχανημάτων
έργων (για έναν
ισοπεδωτή του
μηχανολογικού
εξοπλισμού) της Δ.Τ.Ε της
Π. Ε. Ευρυτανίας, από την
ΣΑΕΠ 566 –
2016ΕΠ56600007, έτους
2017.
17REQ001917117

03.071.9459.01
Διάφορα
Έργα 2.000,00 366.733,38 232.444,22 132.289,16

7

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ελαστικών
στόλου
οχημάτων-μηχανημάτων
έργων (για έναν
ισοπεδωτή του
μηχανολογικού
εξοπλισμού) της Δ.Τ.Ε της
Π. Ε. Ευρυτανίας, από την
ΣΑΕΠ 566 –
2016ΕΠ56600007, έτους
2017.
17REQ001917168

03.071.9459.01
Διάφορα
Έργα

4.200,00 366.733,38 234.444,22 128.089,16

Β. Συμπληρώνει την αριθμ. 1075/12-6-2017 απόφασή της: α) ως προς το χρονικό διάστημα της
παράτασης πραγματοποίησης άσκησης μίας (1) ασκούμενης δικηγόρου έως 2/3/2018 και β) ως προς το
μέρος της πίστωσης του έτους 2018, ποσού 1.240,00 €, στον ΚΑΕ 03.073.0385.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1769

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 199313/2349/12-9-2017

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
A. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

(ΜΕ
ΦΠΑ)

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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B. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1615/28-8-2017 απόφασή της (πρακτικό 31, ΑΔΑ: Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ),
ως προς το σύνολο των δαπανών για τους προμηθευτές που μειοδότησαν και συγκεκριμένα για:
1. Την ΛΑΘΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ, από το εσφαλμένο ποσό 2.075,80 € στο ορθό 2.573,99 € (2.075,80 +498,19
ΦΠΑ 24%) και 2. τον ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ, από το εσφαλμένο ποσό 5.346,01 € στο ορθό 5.346,00
(4.311,29+1.034,71 ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1770

ΘΕΜΑ 37ο: 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. 198448/2032/11-9-2017
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:
A. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που

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

1
Προμήθεια επτά (7)
σφραγίδων για τις
ανάγκες της ΠΕ
Ευρυτανίας.

ΜΠΑΡΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 1
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΗΛ:
6974031169
MAIL: de1@otenet.gr
Α.Φ.Μ:026700215
ΔΟΥ: ΚΕΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
29/7-8-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 1502

ΑΔΑ
6ΒΟ37ΛΗ-ΥΕ0

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1699

Αρ. Δέσμευσης
181166/2072/09-0

8-2017
Α/Α 2675

ΑΔΑ7Κ8Ι7ΛΗ-ΘΥΙ

248,00
ΕΥΡΩ

2

Προμήθεια ενός (1)
σαρωτή για τις ανάγκες
του Κέντρου
Διαφοροδιάγνωσης
Διάγνωσης και
Υποστήριξης(ΚΕΔΔΥ)
της ΠΕ Ευρυτανίας

ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ <<
ΓΝΩΣΙΣ>>
ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ.
ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ &
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35100
ΑΦΜ 082785679
ΔΥΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
30/21-8-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 1559

ΑΔΑ
ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1723

Αρ. Δέσμευσης
186230/2188/25-0

8-2017
Α/Α 2709

ΑΔΑΩ47Φ7ΛΗ-Θ
ΩΑ

99,99
ΕΥΡΩ

3
Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
για τις ανάγκες της ΠΕ
Ευρυτανίας.

ΦΕΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ &ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 16
ΚΑΡ ΠΕΝΗΣΙ
Α.Φ.Μ:099703136
ΔΟΥ: ΚΕΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
30/21-8-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ 1559

ΑΔΑ
ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1311

Αρ. Δέσμευσης
186224/2187/25-0

8-2017
Α/Α 2710

ΑΔΑ7ΙΤΟ7ΛΗ-7Γ
Φ

280,00
ΕΥΡΩ

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

1

δαπάνη για την πληρωμή
λοιπών εξόδων δέκα
οκτώ (18) υπαλλήλων
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων, της Δ/νσης

Ανάπτυξης, της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική αποζημίωση,
η δαπάνη διοδίων, ο

1.368,17
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Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις και
παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2017 από τον ειδικό
Φορέα 073, ως κατωτέρω:

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+

ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1.

Πληρωμή της
εκτύπωσης και της
βιβλιοδεσίας δύο (2)
βιβλίων καταγραφής
επαγγελματικών αδειών
της Δ/νσης Ανάπτυξης

02.04.073.0843.01
Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλι
οδεσία (περιλαμβάνεται
και η προμήθεια χαρτιού)

248,00 2.000,00 694,00 1.058,00

2.

Πληρωμή συνδρομής
για την προμήθεια των
εφημερίδων «Η ώρα της
Φωκίδας» και «Εν
Δελφοίς»

02.04.073.1121.01

Προμήθεια βιβλίων,
συγγραμμάτων,

περιοδικών, εφημερίδων
και λοιπών συναφών

εκδόσεων

360,00 500,00 0,00 140,00

3.

πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια υλικών για
επισκευή των
υδραυλικών του wc του
τμήματος Κτηνιατρικής
της Π.Ε ΦΩΚΊΔΑΣ

02.04.073.1311.01
Προμήθεια ειδών

συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων

125,86 4.826,00 4.100,58 599,56

και του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας,
για τους μήνες, Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο

2017.

ναύλος οχήματος και η
μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715, 0716 και 0717

2

δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης

δέκα οκτώ (18)
υπαλλήλων

της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων, της Δ/νσης

Ανάπτυξης, της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού

και του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας,
για τους μήνες, Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο

2017.

02.04.073.0721.01

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

2.440,00

3 δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών OTE 02.04.073.0824.01

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

303,23

4 δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ 02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 1.671,90

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 5.783,30

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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4.

Πληρωμή για την
προμήθεια σφραγίδων
για της ανάγκες της
Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού

02.04.073.1699.01 Λοιπές προμήθειες 74,40 12.000,00 7.949,34 3.976,26

5.

Πληρωμή για την
προμήθεια τριών
ντουλαπιών για τις
ανάγκες του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1711.01 Προμήθεια επίπλων 620,00 1.000,00 372,00 8,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.428,26 20.326,00 13.115,92 5.781.82

Γ. Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 1/3-01-2017 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών για αγορές,
επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας, και συγκεκριμένα τη δαπάνη με α/α 31,
που αφορά «πληρωμή υπολοίπου συμβάσεων από 01/01/2017 έως 30/06/2017 για την μεταφορά
μαθητών 2016-2017», ως προς τον χρόνο λήξης και μέχρι 31/12/2017 λόγω παράτασης των
συμβάσεων, που έληγαν 30/06/2017 για το νέο σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του
Ν.4485/( ΦΕΚ 114 /τ.Α΄/04.08.2017).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1771

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 198452/2033/11-9-2017
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 Πιστοποιήσεων -

λογαριασμών - έργων - μελετών - προμηθειών από τον προϋπολογισμό Δ.Ε της Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα
με το αρθ. 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ

1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 44
ΣΩΤΑΙΝΑ –ΜΗΛΙΑ
Από Διάφορους Φορείς έτους 2017
Προϋπολογισμός : 40.750,00€

(17REQ001892514)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
80.500,00 €
Από Διάφορους Φορείς έτους 2017:
40.750,00 €
Από ΚΑΠ/ΣΑΕΠ-066 έτους 2017: 39.750,00
€

071.9479.01 40.750,00

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 44
ΣΩΤΑΙΝΑ –ΜΗΛΙΑ
Από ΚΑΠ/ΣΑΕΠ-066 έτους 2017
Προϋπολογισμός: 39.750,00€

(17REQ001892605)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
80.500,00 €
Από Διάφορους Φορείς έτους 2017:
40.750,00 €
Από ΚΑΠ/ΣΑΕΠ-066 έτους 2017: 39.750,00
€

071.9459.01 39.750,00

3 5οςΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ»
Από Ιδίους Πόρους έτους 2017: 29.876,93€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:40.000,00€
Σύμφωνα με την αριθμ. 140/31-07-2017
(πρακτικό 6) ΑΔΑ:ΩΜΑΞ7ΛΗ-017
(17REQ001924582)

071.9778.01 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΘ.

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.

ΧΑΤΖΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΗΛ.

29.876,93€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1772

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 199349/2044/12-9-2017

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 απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους προμηθευτές, οι

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

(ΜΕ ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΦΑΞ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΚΕΔΔΥ

΄΄ΠΕΡΛΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ -
ΚΑΥΣΙΜΑ -
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ΄΄
ΣΑΛΩΝΩΝ 33
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265022500

ΑΦΜ:034118458
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/ 21-3-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ:
474
ΑΔΑ:
7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1111

Αρ. Δέσμευσης
1495/23 -3 -2017
Α/Α 1573

ΑΔΑ:
Ω4ΝΔ7ΛΗ-11Α

70,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1773

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης 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. 199312/7744/11-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, για προμήθειες, εργασίες, παροχή

υπηρεσιών για την ΠΣΕ κατά το Οικονομικό Έτος 2016, ως κατωτέρω:

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ

Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΓΑΖΗΣ
LOGISTICS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
KAI ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΒΙΠΕ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΤΗΛ.:2265023240
ΑΦΜ:998590121
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
31 /28-8 -2017
ΑΠΌΦΑΣΗ: 1626
ΑΔΑ:
Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1231

Αρ. Δέσμευσης
2795/1-9-2017
Α/Α 2870

ΑΔΑ:
ΩΓΧ37ΛΗ-8Γ7

300,00
ΕΥΡΩ

3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΡ2500
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

COPYFOT
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ-ΡΑΓΚΑ
ΒΗ 19 ΑΘΗΝΑ
11474

ΤΗΛ.: 2106400170
ΑΦΜ:095612721
Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
17/ 15-05-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ:
820
ΑΔΑ:
Ψ9ΕΞ7ΛΗ-ΠΒ7

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1329

Αρ. Δέσμευσης

1973/18-05-2017
Α/Α 2006

ΑΔΑ:
657Υ7ΛΗ-Ι9Μ

141,61
ΕΥΡΩ

4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

KONICA KAI DSM627
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΦΩΚΙΔΑΣ

COPYFOT
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ-ΡΑΓΚΑ
ΒΗ 19 ΑΘΗΝΑ
11474

ΤΗΛ.: 2106400170
ΑΦΜ:095612721
Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
17/

15-05-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ:
820
ΑΔΑ:
Ψ9ΕΞ7ΛΗ-ΠΒ7

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1329

Αρ. Δέσμευσης

1972/18-05-2017
Α/Α 2005

ΑΔΑ:
736Λ7ΛΗ-29Β

631,90
ΕΥΡΩ

5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΡ2510
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ
ΦΩΚΙΔΑΣ

COPYFOT
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ-ΡΑΓΚΑ
ΒΗ 19 ΑΘΗΝΑ
11474

ΤΗΛ.: 2106400170
ΑΦΜ:095612721
Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
17/ 15-05-2017
ΑΠΌΦΑΣΗ:
820
ΑΔΑ:
Ψ9ΕΞ7ΛΗ-ΠΒ7 Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1329

Αρ. Δέσμευσης

1971/18-05-2017
Α/Α 2004

ΑΔΑ:
6ΤΨΓ7ΛΗ-62Τ

534,80
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Λογαριασμός Περιγραφή
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Πληρωμή δαπάνης
για την προμήθεια
συστήματος
χρονοπαρουσίασης
προσωπικού Π.Σ.Ε. 02.01.073.1725.

.02

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

7.011,00 32.000,00 19.785,36 12.214,64

ΣΥΝΟΛΑ 7.011,00

Β. τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών
για την ΠΣΕ κατά το Οικονομικό Έτος 2017, ως κατωτέρω:

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Λογαριασμός Περιγραφή
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Πληρωμή
αποζημίωσης μελών
συλλογικών οργάνων 02.01.073.0515.

01

Αποζημίωση
περιφερειακών
συμβούλων
για συμμετοχή
τους στα
περιφερειακά
συμβούλια

30.000,00 180.000,00 107.650,00 72.350,00

2

Δαπάνη μετακίνησης
Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας,
Εξωστρέφειας &
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, κ.
Θ.Χειμάρα, στην
Διεθνή Έκθεση
Τροφίμων & Ποτών
“ANUGA” -Κολωνία
Γερμανίας-07-11/10/
2017

02.01.073.0717.
01

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα

2.150,00 44.000,00 21.900,00 22.100,00

3

Προμήθεια ειδών
κλειδαριάς για
αντικατάσταση στο
Γραφείο
Πρωτοκόλλου Δ/νσης
Οικονομικού-Δ.Ε.

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 100,00 63.000,00 41.163,40 21.836,60

ΣΥΝΟΛΑ 32.250,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1774

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την αποσυναρμολόγηση, συσκευασία,
μεταφορά και συναρμολόγηση επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων των Περιφερειακών Παρατάξεων της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα μεταστεγαστούν σε νέο ακίνητο.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 199643/7754/12-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη – δέσμευση πίστωσης δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00 €), για τις

υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης, συσκευασίας, μεταφοράς και συναρμολόγησης επίπλων, εξοπλισμού
και αρχείων των Περιφερειακών Παρατάξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες θα
μεταφερθούν σε νέο ακίνητο επί της Κύπρου 87 στη Λαμία, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0829.01 περί λοιπών μεταφορών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1775

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187768/7409/12-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και δέσμευση πίστωσης, έτους 2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας,

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

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ

1

Περιφερειακή Παράταξη:
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Αινιάνων 2, 3ος όροφος

2 Περιφερειακή Παράταξη :
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ»

Αινιάνων 2, 2ος όροφος

3

Περιφερειακή Παράταξη
«Συμφωνία για τη Στερεά Βύρωνος 5, 2ος όροφος

4

Περιφερειακή Παράταξη
«Η Στερεά σε νέα Τροχιά» Πλατεία Ελευθερίας 3, 2ος όροφος

AA Τίτλος έργου Ειδικός
φορέας/
ΚΑΕ

Προμηθευτής Ποσό

1 Συμμετοχή της περιφέρειας στη έκθεση “Super
Market, Mini Market και Περίπτερο” στον
εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo
Α) ενοίκιο χώρου & συμμετοχή (22.500.00 €)
Β) κατασκευή περιπτέρου (12.500,00 €)

01.071.
9899

Διάφοροι προμηθευτές 35.000,00

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1776

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό, για τη
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης “Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 196341/7664/11-9-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 €) με

ΦΠΑ, για τη συνδιοργάνωση με το Iνστιτούτο Oδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ.) “Πάνος Μυλωνάς” και τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση με θέμα “Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς
ατυχήματα”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21 Οκτωβρίου 2017, στη Λαμία.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά σε έξοδα εκτυπώσεων και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.
0844.01.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1777

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβούλου για τη
συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «ANUGA», στην Κολωνία της Γερμανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 309/195154/7-9-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας,

Εξωστρέφειας & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ Χειμάρα Θεμιστοκλή, και του Περιφερειακού
Συμβούλου, κ. Γιώργου Κελαϊδίτη, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «ANUGA», στην Κολωνία της Γερμανίας από 7 έως 11
Οκτωβρίου 2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1778

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 17REQ001866080

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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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 Ιππολύτη Μπαλκούρα

Χαράλαμπος Σανιδάς

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Δημήτριος Βουρδάνος

Δημήτριος Τιμπλαλέξης

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Αρ.Πρωτ. Εισήγησης
Λογιστικής Διαχείρισης

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
συμπεριλαμβανόμενο

υ ΦΠΑ

1 Παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης
για την Συνδιοργάνωση της Π.Ε.Εύβοιας με
την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος
(Ε.Ν.Α) της εκδήλωσης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τον Καλλικράτη, η οποία
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
20/09/2017 ώρα 19.00 στο Αμφιθέατρο
της Π.Ε.Εύβοιας στη Χαλκίδα

ΑΝΔΡΕΑΣ Α.ΜΑΚΡΗΣ –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Μακαρίου 21 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ:069791495 –
Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Υπ’
αριθμ.πρωτ.192626/4583/05-0
9-2017

Αριθμ.απόφασης 1714
/11-09-2017, Πρακτικό
33ο, θέμα 24ο ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

ΚΑΕ
0844
Ε.Φ.073

201221/4757
ΑΔΑ:Ω4ΕΦ7ΛΗ-7Ο8
ΑΔΑΜ:17REQ001948845

1.000,00 €

2 Δαπάνη εστίασης για την Συνδιοργάνωση
της Π.Ε.Εύβοιας με την Ένωση Νέων
Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (Ε.Ν.Α) της
εκδήλωσης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και τον Καλλικράτη, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/09/2017
ώρα 19.00 στο Αμφιθέατρο της
Π.Ε.Εύβοιας στη Χαλκίδα

ΑΓΓΕΛΗΣ Γ.ΜΙΧΕΛΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ
Βουδούρη 6 – ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ: 998669472- Δ.Ο.Υ.
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Υπ’
αριθμ.πρωτ.192626/4583/05-0
9-2017

Αριθμ.απόφασης
1714/11-09-2017,
Πρακτικό 33ο, θέμα
24ο ΑΔΑ: 6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

ΚΑΕ
0844
Ε.Φ.073

201221/4757
ΑΔΑ:Ω4ΕΦ7ΛΗ-7Ο8
ΑΔΑΜ:17REQ001948845

600,00 €

3 Εκτύπωση και προμήθεια αφισών για την
Συνδιοργάνωση της Π.Ε.Εύβοιας με την
Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος
(Ε.Ν.Α) της εκδήλωσης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τον Καλλικράτη, η οποία
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
20/09/2017 ώρα 19.00 στο Αμφιθέατρο
της Π.Ε.Εύβοιας στη Χαλκίδα

ΛΑΜΠΡΙΝΗ συζ.ΑΧΙΛΛΕΑ
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ορέστη Μακρή 3
(πάροδος Ληλαντίων
125) – ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ:068267153 –
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Υπ’
αριθμ.πρωτ.192626/4583/05-0
9-2017

Αριθμ.απόφασης
1714/11-09-2017,
Πρακτικό 33ο, θέμα
24ο ΑΔΑ: 6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

ΚΑΕ
0844
Ε.Φ.073

201221/4757
ΑΔΑ:Ω4ΕΦ7ΛΗ-7Ο8
ΑΔΑΜ:17REQ001948845

334,80 €

4 Προμήθεια πλακέτας για την
Συνδιοργάνωση της Π.Ε.Εύβοιας με την
Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος
(Ε.Ν.Α) της εκδήλωσης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τον Καλλικράτη, η οποία
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
20/09/2017 ώρα 19.00 στο Αμφιθέατρο
της Π.Ε.Εύβοιας στη Χαλκίδα

‘’ΔΟΞΑ’’
Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ –Χ.ΛΙ
ΟΥΤΑ ΟΕ / ΕΠΑΘΛΑ –
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΜΠΟΥΡΤΖΙ) – ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ: 081901243 –
Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Υπ’
αριθμ.πρωτ.192626/4583/05-0
9-2017

Αριθμ.απόφασης
1714/11-09-2017,
Πρακτικό 33ο, θέμα
24ο ΑΔΑ: 6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

ΚΑΕ
0844
Ε.Φ.073

201221/4757
ΑΔΑ:Ω4ΕΦ7ΛΗ-7Ο8
ΑΔΑΜ:17REQ001948845

155,00 €

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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5 Εργασίες αντικατάστασης θερμικού
διακόπτη του συστήματος ψύξης του
Μεγάρου της Π.Ε.Εύβοιας

ΜΠΟΥΤΡΟΣ
Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ
ΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αντιγόνου 24 –
ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.34100
ΑΦΜ:063110150 –
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Υπ’
αριθμ.πρωτ.192724/4584/0
5-09-2017

Αριθμ.απόφασης
1711/11-09-2017,
Πρακτικό 33ο, θέμα
21ο α.α.:3 ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

ΚΑΕ 0869
Ε.Φ.073

201220/4756
ΑΔΑ:ΩΨΧΖ7ΛΗ-ΠΙΛ

80,60 €

ΑΔΑ: 7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ
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