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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 8ης Μαΐου 2017

Αριθμός Πρακτικού 16

Στην Αταλάντη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών
(πλατεία Δημαρχείου 1) σήμερα στις 8 Μαΐου 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.)
89481/880/2-5-2017 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 14/24-4-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά απογράφου της με αριθμό 69/2009 απόφασης του 1ου
Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 82613/608/24-4-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 85776/635/26-4-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΤΤ 79217/592/19-4-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί περί διορισμού για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, σε αντικατάσταση ήδη
διορισθέντος δικηγόρου.

ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32
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ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 81095/599/21-4-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» προς
υποστήριξη έφεσης στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών.

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Δημητρίου Νοδάρα, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννου Σκέντζα, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ανθής Παπανικολάου, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Παναγιώτη Δήμου, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Κατσίφα και λοιπών (συν.
3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής - ένστασης του Κωνσταντίνου
Μπουζίκα και του Δημητρίου Μπουζίκα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 14o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Στυλιανού Αράθυμου και λοιπών
(συν. 3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 15o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
(ΕΤΑΜ)», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 16o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ - Β. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 81873/159/24-4-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 22-4-2017).

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική
περίοδο 2015-2017».

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης για το υποέργο: «Εργασίες αποχιονισμού - έκτακτης αποκατάστασης
βατότητας και χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση από 11/3/2017).

ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 170.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών Κωπαΐδας», Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου:
«Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην θέση “Γύφτισσα” Δ.Δ. Αγ. Σπυρίδωνα
και 3 μετρητών παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο Δ.Δ. Χαιρώνειας», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών του υποέργου:
«Συντήρηση - Βελτίωση κόμβων και παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Βοιωτίας» χρήσης 2017, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη
2015, 2016, 2017», προϋπολογισμού 3.540.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού
οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό Νο 5 Καστριώτισσα Αθανάσιο Διάκο», του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας,
προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του υποέργου:
«Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σαρκίνης – Καταβόθρας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπο-
λογισμού 350.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Τέμπλα επι της επαρχιακής οδού Βελαώρα - Τοπόλιανα -
Βρουβιανά Αιτωλοακαρνανίας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 28o: Εξέταση ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «Φουντούκος Νικόλαος - Φουντούκος Δημήτριος»
κατά του υπ’ αριθμ. 44588/354/23-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας,
σχετικά με το έργο: «Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.250.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό
δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2016», προϋπολογισμού 210.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση επαρχιακής οδού 32 (περιοχής Ανατολικής Φθιώτιδας), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπο-
λογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση
τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών Βορειοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και
2017», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση
τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών Νοτιοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017»,
προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου νομού Εύβοιας – Β’ Φάση», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
428.623,73 € με Φ.Π.Α..

ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής
Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής
Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015 - 2016 – Υποέργο 4:
«Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 28.237,23 € προ Φ.Π.Α.
ή 35.014,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 35o: Λήψη απόφασης επί των πρακτικών γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας:
«Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 173.600,00 € με Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 36o: Τροποποίηση μαθητικών δρομολογίων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το
σχολικό έτος 2016 - 2017.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση α) διενέργειας δημόσιου, ανοικτού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση
του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση παράτασης μισθίου για τη στέγαση του τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών
Αταλάντης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017
της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Συλλόγου Επτανησίων Λαμίας.

ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32
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ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Raches4life - Ράχες για την ζωή».

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 47ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1970/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί συγκρότησης συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και
επιτροπών για το έτος 2017, Π.Ε. Βοιωτίας.

Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Χάρης
Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Κων/νος Βαρδακώστας, Γεώργιος Γκικόπουλος,
Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του Θωμά Γρεβενίτη).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης που
αναπληρώθηκε ως ανωτέρω και ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου με το αναπληρωματικό μέλος αυτού.

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

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

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

Π.Σ.Ε.,
3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
του έργου: «Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017-2018»,
προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α., β) των όρων της σχετικής διακήρυξης και γ) της πολυετούς
δέσμευσης πιστώσεων.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας στη συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Σχολικού Πολιτισμού.

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απο
τις 15/5 έως 15/6 και δεν επαρκεί ο χρόνος, ώστε να τεθεί ως τακτικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της
επόμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε..

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, έντεκα (11) νέων έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2016-2017
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι οι προγραμματισθείσες δράσεις θα γίνουν
από 15-5-17 έως 21-5-17, όπως προκύπτει από το έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας και δεν υπάρχει
χρόνος για να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε..

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 727

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
του έργου: «Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017-2018»,
προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α., β) των όρων της σχετικής διακήρυξης και γ) της πολυετούς
δέσμευσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 89538/1799/ 2-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
1. την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου:

«Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017-2018», προϋπο-
λογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική
άποψη προσφορά,

2. τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης,
3. την πολυετούς δέσμευση πίστωσης ως εξής:
α) για το έτος 2017 ποσό 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% και,
β) για το έτος 2018 ποσό 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0839.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διότι «πρόκειται για εργολαβία».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 728

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας στη συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Σχολικού Πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 83092/319/4-5-2017
έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 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 δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για συμμετοχή της

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στη συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Σχολικού Πολιτισμού, που θα
πραγματοποιηθεί απο 15/5/2017 έως 15/6/2017.

Η δαπάνη που αφορά ηχητική κάλυψη (800,00€) και εκτύπωση αφισών (200€) των
εκδηλώσεων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φωκίδας Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 729
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, έντεκα (11) νέων έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2016-2017
της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 91833/2479/ 5-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση μέσω της πλατφόρμας

του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheous.gov.gr) έντεκα (11) νέων έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών σχ. έτους 2016 - 2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την μεταφορά μαθητών από και προς τα
εξεταστικά κέντρα των Πανελληνίων Εξετάσεων του Ν. Φθιώτιδας, ενδεικτικού προϋπολογισμού
17.004,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η διενέργεια της διαδικασίας δια-
πραγμάτευσης των έντεκα εκτάκτων νέων δρομολογίων Πανελληνίων Εξετάσεων 2017 θα
ολοκληρωθεί από την ετήσια επιτροπή διαπραγμάτευσης. Η οριστικοποίηση των δρομολογίων θα
γίνει κατόπιν σχετικού εγγράφου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας με τον καθορισμό των
εξεταστικών κέντρων (συνημμένος πίνακας).

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 730

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: 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. (οικ.) 92865/1873/ 5-5-2017
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 την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,

συντηρήσεις και για 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
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη εξόδων
(προσκλήσεις, αφίσες
φυλλάδια, πανό), της
συνδιοργάνωσης
εκδηλώσεων με την
Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία
- παράρτημα Θήβας

02.05.073.08
44.01

Εκθέσεις,
οργάνωση

συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

1.240,00 48.000,00 22..740,00 25.260,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.240,00 48.000,00 22.740,00 25.260,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 731
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 14/24-4-2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 14/24-4-2017 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 732

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά απογράφου της με αριθμό 69/2009 απόφασης του 1ου
Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 86058/150/ 27-4-2017
έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί ένδικο μέσο κατά απογράφου της με αριθμό 69/2009 απόφασης του 1ου

Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 733

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 82613/608/24-4-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 88739/666/2-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 82613/608/24-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής ο Γεώργιος Καφαντάρης, Δικαστικός Επιμελητής του

Εφετείου Πειραιώς, κάτοικος Αθηνών, οδός Δωδεκανήσου, αρ. 40, με την εντολή να επιδώσει την από
21/04/2017 και με αριθμό κατάθεσης 451/Π-ΠΤΑΝ/79/21.04.2017 ανακοπή που άσκησε η “Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας: (α) στην ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία “QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.”, (β) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την
επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, και (γ) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την
επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.”, έτσι ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση του εν λόγω ενδίκου μέσου, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, στη δικάσιμο της 10/11/2017.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο συνολικό ποσό των 155
ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ], το οποίο προκύπτει ως εξής:

(α) για την επίδοση [Β’ Ζώνης] στην εταιρεία “QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.” στο ποσό
των 55 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 13,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και ΦΠΑ] 68,20 ευρώ,

(β) για τις λοιπές δύο επιδόσεις [Α΄ Ζώνης] στο ποσό των 35 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 13,20),
ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 43,40 ευρώ, για την κάθε μία από τις δύο επιδόσεις, ήτοι
συνολικό ποσό [43,40 Χ 2 = 86,80 ευρώ].

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 734
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ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 85776/635/26-4-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 88364/663/2-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 85776/635/26-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής ο Πέτρος Γκίκας, Δικαστικός Επιμελητής του

Πρωτοδικείου Χαλκίδας, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Ελ. Βενιζέλου, αρ. 14, με την εντολή να επιδώσει
την από 10/02/2017 και με αριθμό κατάθεσης 56/22.02.2017 έφεση [Αρ. Έφεσης: 22/13.02.2017] που
άσκησε η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας, αφενός στην
Ελένη Θαλασσινού του Αντωνίου, και αφετέρου στον Γεώργιο Ρουμελιώτη, έτσι ώστε να λάβουν
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση του εν λόγω
ενδίκου μέσου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας, στη δικάσιμο της 07/06/2017.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο ποσό των 35 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 43,40 ευρώ, για την κάθε μία από τις δύο
επιδόσεις, ήτοι συνολικό ποσό [43,40 Χ 2 = 86,80 ευρώ].

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 735

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΤΤ 79217/592/19-4-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί περί διορισμού για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, σε αντικατάσταση ήδη
διορισθέντος δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 88521/665/2-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΤ 79217/592/19-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς

Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
i) Να διοριστεί, σε αντικατάσταση της διορισθείσας διά της υπ’ αριθ. 536/2017 απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» δικηγόρου Ευθυμίας Χαρίλα,
πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο Νικόλαος Τσουκνίδας του Βασιλείου
[Α.Μ./ Δ.Σ. Λαμίας: 229], κάτοικος Λαμίας, οδός Καποδιστρίου, αρ. 3, ο οποίος, να ασκήσει [συντάξει,
καταθέσει, επιδώσει] το ένδικο βοήθημα της ανακοπής του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, καθώς και της αίτησης αναστολής του άρθρου 937 παρ. 1 εδ. β΄ ή επικουρικά, της αίτησης
προσωρινής ρύθμισης κατάστασης των άρθρων 731 και 732 ΚΠολΔ, με αίτημα προσωρινής διαταγής
του άρθρου 691Α ΚΠολΔ, κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται
δυνάμει του από 03/03/2017 Κατασχετηρίου της εταιρείας με την επωνυμία «QUALITY &
RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, καθώς και να παρασταθεί, κατά τη
δικάσιμο που θα οριστεί για την εκδίκαση των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων, προκειμένου να
εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με την εντολή να υποστηρίξει τα ένδικα αυτά
βοηθήματα, καταθέτοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς, και γενικά
ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση του απαιτηθεί, για την υποστήριξη των συμφερόντων της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην επίδικη υπόθεση.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα εξής ποσά:

Α. Όσον αφορά την ανακοπή, στο ποσό των 567 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 136,08), ήτοι
συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 703,08 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
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- Άσκηση ανακοπής: 102 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Παράσταση και προτάσεις: 305 ευρώ [134 € παράσταση συν 171 € προτάσεις], με βάση τον

πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι συνολικό

ποσό [80 ευρώ Χ 2 = 160 ευρώ], για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου, δεδομένης και της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής για την ανακοπή 567 ευρώ.
Β. Όσον αφορά την αίτηση αναστολής ή προσωρινής ρύθμισης κατάστασης (αίτηση

ασφαλιστικών μέτρων), με αίτημα προσωρινής διαταγής, στο ποσό των 637 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
152,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 789,88 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Άσκηση αίτησης: 107 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Παράσταση και σημείωμα για την αίτηση αναστολής: 236 ευρώ [134 € παράσταση συν 102 €

σημείωμα], με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Παράσταση και σημείωμα για την προσωρινή διαταγή: 134 ευρώ [79 € παράσταση συν 55 €

σημείωμα], με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι συνολικό

ποσό [80 ευρώ Χ 2 = 160 ευρώ], για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου, δεδομένης και της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής 637
ευρώ.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζητώντας εξηγήσεις «πως προέκυψε το
κατασχετήριο της εταιρείας, τι πραγματικά χρωστάμε και γιατί δεν πληρώνουμε».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 736

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 81095/599/21-4-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» προς
υποστήριξη έφεσης στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 88482/664/2-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 81095/599/21-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να εγκριθεί η άσκηση της από 06/06/2014 και με αριθμό κατάθεσης 3749/11.06.2014

έφεσης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών,
κατά της Αναστασίας Πλουμάκη, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού”, και της υπ’ αριθ. 476/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί [κατόπιν αναβολής] ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, στη
δικάσιμο της 25/04/2017.

(ii) Να διορισθεί, πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο δικηγόρος
Αντώνιος Παπαδήμας του Δήμου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 24409], κάτοικος Χολαργού, οδός 17ης
Νοεμβρίου, αρ. 25, ο οποίος να την εκπροσωπήσει, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, στη
δικάσιμο της 25/04/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την από
06/06/2014 και με αριθμό κατάθεσης 3749/11.06.2014 έφεση που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», κατά της Αναστασίας Πλουμάκη, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού”, και της υπ’ αριθ. 476/2013 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, καταθέτοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς,
εξετάζοντας μάρτυρες, και γενικά ενεργώντας ό, τι κατά την κρίση του απαιτηθεί, για την υποστήριξη
των συμφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην επίδικη υπόθεση.

(iii) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 608 ευρώ
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συν ΦΠΑ 24% (= 145,92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 753,92 ευρώ, το οποίο προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και προτάσεις ενώπιον Μονομελούς Εφετείου 288 € [149 € παράσταση συν 139 €
προτάσεις], με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι [80 Χ 4 =320 €],
για τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, δεδομένης και της
φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 608 €.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι αφορά εργατική διαφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 737

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Δημητρίου Νοδάρα, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87452/643/ 28-4-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Δήμητρα

Σιαράπη του Νικολάου [Α.Μ./Δ.Σ. Χαλκίδας: 784], κάτοικο Χαλκίδας, οδός Καραμουρτζούνη, αριθ. 15,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
25/05/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 08/02/2008 και
με αριθμό καταθέσεως ΠΡ15/27.02.2008 προσφυγή, που άσκησε ο Δημήτριος Νοδάρας,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη
κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
(= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 738

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Ιωάννου Σκέντζα, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87457/646/ 28-4-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Δήμητρα

Σιαράπη του Νικολάου [Α.Μ./Δ.Σ. Χαλκίδας: 784], κάτοικο Χαλκίδας, οδός Καραμουρτζούνη, αριθ. 15,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
25/05/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 14/04/2008 και
με αριθμό κατάθεσης ΠΡ33/16-4-2008 προσφυγή, που άσκησε ο Ιωάννης Σκέντζας, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
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2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
(=54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 739

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87466/651/ 28-4-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Δήμητρα

Σιαράπη του Νικολάου [Α.Μ./Δ.Σ. Χαλκίδας: 784], κάτοικο Χαλκίδας, οδός Καραμουρτζούνη, αριθ. 15,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
25/05/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 30/01/2008 και
με αριθμό δικογράφου ΠΡ48/1-7-2009 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «EUROPA
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

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

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 740

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Ανθής Παπανικολάου, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87468/652/ 28-4-2047
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Δήμητρα

Σιαράπη του Νικολάου [Α.Μ./Δ.Σ. Χαλκίδας: 784], κάτοικο Χαλκίδας, οδός Καραμουρτζούνη, αριθ. 15,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
25/05/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 28/03/2008 και
με αριθμό καταθέσεως ΠΡ28/31.03.2008 προσφυγή, που άσκησε η Ανθή Παπανικολάου,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη
κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
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2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
(=54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 741

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Παναγιώτη Δήμου, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87453/644/ 28-4-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Δήμητρα

Σιαράπη του Νικολάου [Α.Μ./Δ.Σ. Χαλκίδας: 784], κάτοικο Χαλκίδας, οδός Καραμουρτζούνη, αριθ. 15,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
25/05/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 15/05/2008 και
με αριθμό καταθέσεως ΑΓ39/29.05.2008 αγωγή, που άσκησε ο Παναγιώτης Δήμου, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 348 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
(=83,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 431,52 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 348 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να μην προσφύγουμε δικαστικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 742

ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Γεωργίου Κατσίφα και λοιπών (συν.
3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87451/642/ 28-4-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Ελένη

Κούτσικου του Αλεξάνδρου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 355], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αριθ. 6, η οποία
να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 25/05/2017, ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 30/06/2009 και με αριθμό
καταθέσεως ΠΡ46/1-7-2009 προσφυγή, που άσκησε ο Γεώργιος Κατσίφας και λοιποί (συν. 3),
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη
κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32
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2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
(=69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 743

ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής - ένστασης του Κωνσταντίνου
Μπουζίκα και του Δημητρίου Μπουζίκα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87454/645/ 28-4-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου,

δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η
υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσεως της
υποθέσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 744

ΘΕΜΑ 14o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Στυλιανού Αράθυμου και λοιπών
(συν. 3), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87458/647/ 28-4-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο

Παναγιώτα Βλαχά του Σπυρίδωνος [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 426], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αριθ. 6,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
25/05/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 02/08/2009 και
με αριθμό δικογράφου την ΠΡ61/4-8-2009 προσφυγή που άσκησαν ο Στυλιανός Αράθυμος και λοιποί
(συν. 3), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,
τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 745

ΘΕΜΑ 15o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
(ΕΤΑΜ)», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87641/648/ 28-4-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32
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1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο Ελένη
Κούτσικου του Αλεξάνδρου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 355], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αριθ. 6, η οποία
να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 25/05/2017, ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 17/09/2008 και με αριθμό
καταθέσεως ΑΓ83/15-10-2009 αγωγή, που άσκησε το Ν.Π.Δ.Δ. με επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΑΜ) συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 465 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
(=111,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 576,60 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 305 ευρώ [134 € παράσταση συν 171 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 465 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά και συνέστησε την παρακολούθηση της υπόθεσης
λόγω του οτι μπορεί να δημιουργήσει δεδικασμένο και την υποχρέωση για νομοθετική πρωτοβουλία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 746

ΘΕΜΑ 16o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ - Β. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε.», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87464/650/ 28-4-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο

Παναγιώτα Βλαχά του Σπυρίδωνος [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 426], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αριθ. 6,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
25/05/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 08/10/2009 και
με αριθμό δικογράφου ΠΡ82/13-10-2009 προσφυγή που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ – Β. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

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

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 747

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32
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ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 81873/159/24-4-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 22-4-2017).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84439/174/25-4-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 81873/159/24-4-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 22-4-2017), και
συγκεκριμένα:

1. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ΜΕ 34498 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας «ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»,

για τον καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου στο εθνικό οδικό δίκτυο.
(β) Του ΜΕ 114336 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας, ιδιοκτησίας «ΒΟΝΟΡΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», για τον καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς.

(γ) Του ΜΕ 34460 IX μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτής - γκρέιντερ, ιδιοκτησίας
«ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού.

(δ) Του ME 84764 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας, ιδιοκτησίας «ΚΑΤΣΙΑΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», για τον καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού.

(ε) Του ME 51234 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας «ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ», για τον καθαρισμό τεχνικών – οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς.

(στ) Του ME 29488 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας «ΤΣΙΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθ. 1926/2016 (πρακτ. 50/19-12-2016), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

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

των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 748
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική
περίοδο 2015-2017».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 87629/2819/28-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο

Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την
χρονική περίοδο 2015-2017», από την εταιρεία «Παναγιώτη Γώγου», του με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ
44642 μηχανήματος τύπου εκσκαφέα τροχοφόρου, και τα με αριθμ. κυκλ. ΜΙΝ 6573 & ΜΙΕ 2866
φορτηγά, για την μεταφορά αδρανών υλικών, την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ενίσχυση
του αναχώματος του χειμάρρου Ίναχου στην Επ. Ο. «Σπερχειάς - Μάρμαρα προς Μαυρολιθάρι και
'Αμφισσαν από Αγίου Σώστη επαρχ. οδού 5 και διά Διλόφου, Ανατολής και Δάσους», και
συγκεκριμένα στην περιοχή Τ.Κ. Περιβολίου. Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας, ανέρχεται στο ποσό
των 5.462,20€ με Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 749

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης για το υποέργο: «Εργασίες αποχιονισμού - έκτακτης αποκατάστασης
βατότητας και χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88218/1631/28-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 222.970,60 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του

υποέργου: «Εργασίες αποχιονισμού - έκτακτης αποκατάστασης βατότητας και χειμερινή συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», του έργου με τίτλο: «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση
εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Εύβοιας», και ενάριθμο 2013ΕΠ06600006 ως εξής:

A/A ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ
με ΦΠΑ (σε €)

1 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΗΛ
6938046242

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΨΑΧΝΑ-ΑΓΙΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙ-ΠΗΛΙ-ΜΑ

ΝΤΟΥΔΙ-ΣΠΑΘΑΡΙ-ΜΕΤΟΧΙ
22.716,80

2 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΗΛ
6938046242

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΠΡΟΚΟΠΙ--ΜΑΝΤΟΥΔΙ 21.700,00

3 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΗΛ
6938046242

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΨΑΧΝΑ-ΑΓΙΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙ 24.750,40

4 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕ ΤΗΛ.6937500270

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΜΟΝΟΔΡΙ-ΣΤΟΜΙΟ

&ΛΕΠΟΥΡΑ-ΚΥΜΗ
23.715,00

5 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΤΗΛ.6977506207

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΩΡΕΟΙ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣ

Α& ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΠΑΠΠΑΔΕΣ
9.721,60

6 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΗΛ.6977506207

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΑΓ.ΑΝΝΑ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 8.556,00
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7 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ.6932543359

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 22.115,40

8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ.6974609948

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 2.845,80

9 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΗΛ.6932070783

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ &ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΟ

ΝΤΟΡΟ
11.327,40

10 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛ.6932101735

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΥΜΗΣ 8.537,40

11 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ.6977350555

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΥΜΗΣ 13.026,20

12 ΑΦΟΙ Ν.ΚΟΚΚΟΥ ΟΕ
ΤΗΛ.6974737553

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ & ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣ -

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ
8.432,00

13 ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ.6944146243

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΥΜΗΣ 4.464,00

14 ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ.6977987297

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΥΜΗΣ 4.464,00

15 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ.6973450528

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΠΗΛΙ-ΒΛΑΧΙΑ-ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ 2.728,00

16 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΗΛ.6937176595

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΥΜΗΣ 1.946,80

17 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΗΛ.6936949528

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ &ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΟΔ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΑΛΙΑΝΟΙ 2.790,00

18 KOΚΚΟΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ
THΛ.6988616303

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΥΜΗΣ 17.744,40

19 KOΚΚΟΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ
THΛ.6988616303

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΥΜΗΣ 9.684,40

20 NTΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ.
6972443284

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΔ
ΣΤΕΝΗ-ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ 1.705,00

ΣΥΝΟΛΟ 222.970,60€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 750

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση από 11/3/2017).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 84282/1604/
25-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε.

Φωκίδας (χιονόπτωση από 11/3/2017), στους κάτωθι:
- ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ, για το συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επαρχ. Οδός 6)

Διασταύρωση Επταλόφου - Πολύδροσος - Άνω Πολύδροσος Διασταύρωση Αμφίκλειας Όρια Νομού,
ποσού 1.190,40 ευρώ.

- ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, για το συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επαρχ. Οδός 21)
Πολύδροσο - Επτάλοφο - Γραβιά – Οινοχωρι - Καλοσκοπή Εθνικό δίκτυο Μπράλου, ποσού 1.488,00
ευρώ.

- ΤΡΙΒΗΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για το συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επαρχ. Οδός 8)
Διασταύρωση Κριάτσι – Αρτοτίνα – Όρια Νομού, ποσού 818,40 ευρώ, που αφορούν τον εκχιονισμό,
την ρίψη αλατιού και την άρση καταπτώσεων του Επαρχιακού δικτύου της Π.Ε Φωκίδας, λόγω
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έκτακτης ανάγκης και εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης για την χρονική περίοδο από 11-03-2017 έως
12 -03 -2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 751

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 170.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 87636/2820/28-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής

εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 170.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, ανοικτή
διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
γ) τη δαπάνη ύψους 170.000,00 € για την κατασκευή του.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει το

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

στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση)
και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός
κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, με την αιτιολογία οτι «η τεχνική έκθεση δεν
τεκμηριώνει την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων ... πολύ περισσότερο δεν
τεκμηριώνει τις όποιες τεχνικές επιλογές προτείνει, αγνοώντας κάποιες άλλες».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 752

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών Κωπαΐδας», Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1833/87184/27-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας,

προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοικτή διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης

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

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

στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση)
και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού,
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σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός
κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, διότι «έχει διαφορετική αντίληψη για την διαχείριση
της Κωπαϊδας, αρνείται να αποδεχθεί την ιδιωτικοποίηση και επιμένει στην ενιαία σύγχρονη και
αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα διαχείριση του Κωπαϊδικού Πεδίου».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 753

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου:
«Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην θέση “Γύφτισσα” Δ.Δ. Αγ. Σπυρίδωνα
και 3 μετρητών παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο Δ.Δ. Χαιρώνειας», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1847/87523/28-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου:

«Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην θέση “Γύφτισσα” Δ.Δ. Αγ. Σπυρίδωνα
και 3 μετρητών παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο Δ.Δ. Χαιρώνειας», Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, σημειώνοντας «πως η πολιτική της
Περιφέρειας στον τομέα της άρδευσης πρέπει να μελετηθεί και να ενοποιηθεί για όλους τους χώρους,
παίρνοντας υπόψη την σύγχρονη επιστημονική αντίληψη και την πείρα των μικρομεσαίων αγροτών».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 754

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών του υποέργου:
«Συντήρηση - Βελτίωση κόμβων και παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Βοιωτίας» χρήσης 2017, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη
2015, 2016, 2017», προϋπολογισμού 3.540.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1789/84502/26-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών του υποέργου:

«Συντήρηση - Βελτίωση κόμβων και παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Βοιωτίας», χρήσης 2017, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη
2015, 2016, 2017», προϋπολογισμού 3.540.000,00 € με Φ.Π.Α.,

2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 755

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού
οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό Νο 5 Καστριώτισσα Αθανάσιο Διάκο», του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 2017», Π.Ε. Φωκίδας,
προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α..
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84178/1600/25-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος

και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό Νο 5 Καστριώτισσα Αθανάσιο Διάκο», του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 2017», προϋπολογισμού
80.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης (άρθρο 95),

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

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

δ) τη δαπάνη 80.000,00 € με Φ.Π.Α. από το περιφερειακό πρόγραμμα «ΣΑΕΠ 566 -
ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009»

2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή που θα διενεργήσει την διαδικασία
ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και τον διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι
κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής (3). Τα τρία μέλη της με τους
αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και θα προκύψουν
μετά από δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011.

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 756

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του υποέργου:
«Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σαρκίνης – Καταβόθρας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπο-
λογισμού 350.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82814/921/24-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/20-4-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση

βλαβών οδικού δικτύου Σαρκίνης – Καταβόθρας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 350.000,00 €
με Φ.Π.Α., ως προς την νομιμότητά του.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ»,
η οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα εννέα και τριάντα τρια τοις εκατό (59,33%) επι των τιμών
του τιμολογίου μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 757

ΑΔΑ: Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32



22

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Τέμπλα επι της επαρχιακής οδού Βελαώρα - Τοπόλιανα -
Βρουβιανά Αιτωλοακαρνανίας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82829/922/24-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/24-4-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή νέας

γέφυρας στη θέση Τέμπλα επι της επαρχιακής οδού Βελαώρα - Τοπόλιανα - Βρουβιανά
Αιτωλοακαρνανίας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με Φ.Π.Α., ως προς την
νομιμότητά του.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», η οποία
προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα ένα και ενενήντα οκτώ τοις εκατό (51,98%) επι των τιμών του
τιμολογίου μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 758

ΘΕΜΑ 28o: Εξέταση ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «Φουντούκος Νικόλαος - Φουντούκος Δημήτριος»
κατά του υπ’ αριθμ. 44588/354/23-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας,
σχετικά με το έργο: «Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.250.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88049/1012/28-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Νικόλαος Φουντούκος, εκπρόσωπος της Κ/ξιας
«Φουντούκος Νικόλαος - Φουντούκος Δημήτριος», ο οποίος κατέθεσε πρόσθετα στοιχεία που
αφορούν την απο 6-4-2017 προηγηθείσα κατατεθείσα ένστασή του.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλει την λήψη απόφασης επι του θέματος, προκειμένου να κριθούν οι κατατεθείσες

ενστάσεις απο την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 759

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό
δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2016», προϋπολογισμού 210.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88854/2890/2-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Χρήστος Λεβεντάκος, ο οποίος κατέθεσε προφορικά τις
απόψεις του αναφορικά με την απόρριψή του απο τον εν λόγω διαγωνισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλει την λήψη απόφασης επι του θέματος προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι

απόρριψης του κ. Χρήστου Λεβεντάκου απο τον εν λόγω διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 760

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Συντήρηση επαρχιακής οδού 32 (περιοχής Ανατολικής Φθιώτιδας), Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπο-
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λογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88342/2841/2-5-2017

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/14-3-2017 (άγονη) και 2/13-4-2017 πρακτικά δημοπρασίας του

έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού 32 (περιοχής Ανατολικής Φθιώτιδας), Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 98,
παράγραφος 1.ε.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», η
οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα έξι και τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (66,04%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 761

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση
τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών Βορειοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και
2017», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 83559/1524/Φ.Ε./
27-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) τα υπ’ αριθμ. 1/20-4-2017 και 1α/26-4-2017 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του

έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών
Βορειοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α., που
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων,

β) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106
του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ως άνω πρακτικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος
με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι η εργοληπτική επιχείρηση
«ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΔΕ», που προσέφερε έκπτωση 57,03%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 762

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση
τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών Νοτιοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017»,
προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85970/1588/Φ.Ε./
27-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) τα υπ’ αριθμ. 1/25-4-2017 και 1α/26-4-2017 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του

έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών
Νοτιοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., που
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων,

β) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106
του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ως άνω πρακτικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος
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με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι η εργοληπτική επιχείρηση
«ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», που προσέφερε έκπτωση 60%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 763

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου νομού Εύβοιας – Β’ Φάση», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
428.623,73 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 87596/1611/Φ.Ε./
28-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/11-4-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Σήμανση οδικού δικτύου νομού Εύβοιας – Β’ Φάση», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 428.623,73 €
με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016,
τα οποία κατέθεσε η εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ήτοι ο προσωρινός
μειοδότης του έργου.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που προσέφερε έκπτωση πενήντα δυο τοις εκατό (52%).

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 764

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής
Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής
Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015 - 2016 – Υποέργο 4:
«Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 28.237,23 € προ Φ.Π.Α.
ή 35.014,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 88648/830/2-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής

Συνδρομής στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015 - 2016 – Υποέργο 4: «Είδη
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Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 28.237,23 € προ Φ.Π.Α. ή
35.014,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

2. τους όρους του διαγωνισμού, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της σχετικής διακήρυξης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφωνεί με την εισήγηση, επισημαίνοντας πως παραμένει
ανοιχτό το ζήτημα σχετικά με το ποιος διαχειρίζεται τα τρόφιμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 765

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 35o: Λήψη απόφασης επί των πρακτικών γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας:
«Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 173.600,00 € με Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 87958/1772/2-5-2017
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
Την αναβολή του θέματος και την παραπομπή του στην Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας προκειμένου να γνωμοδοτήσει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 766

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 36o: Τροποποίηση μαθητικών δρομολογίων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το
σχολικό έτος 2016 - 2017.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 83744/1704/27-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση μαθητικών δρομολογίων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για

το σχολικό έτος 2016 - 2017, ως κάτωθι:

ΑΠΟ
Α/Α Τόπος

παραλαβής
Τόπος

προορισμού
Σχολική
μονάδα

ΧΛΜ Μέσο
μεταφοράς

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

Συνοδός Ημερήσιο
κόστος

ανευ ΦΠΑ

9 ΣΑΡΑΝΤΙ
ΔΟΜΒΡΑΙΝ
Α ΘΕΣΠΙΕΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΒΑΓΙΑ

ΘΗΒΑ ΤΑΧΙ

ΘΗΒΑ
ΛΟΥΤΟΥΦΙ

ΕΕΕΚ
ΘΗΒΑΣ

121 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦ.

Με
Επιστροφή

4 ώρες 228,12

ΣΕ
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9 ΔΟΜΒΡΑΙΝ
Α ΘΕΣΠΙΕΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΒΑΓΙΑ

ΘΗΒΑ ΤΑΧΙ

ΘΗΒΑ
ΛΟΥΤΟΥΦΙ

ΕΕΕΚ
ΘΗΒΑΣ

110 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦ.

Με
Επιστροφή

4 ώρες 194,16

Ισχύς της ανωτέρω τροποποίησης από 1-2-2017

ΑΠΟ
Α/Α Τόπος

παραλαβής
Τοπος

προορισμού
Σχολική
μοναδα

ΧΛΜ Μέσο
μεταφορας

Δρομολόγιο
μονο ή με
επιστροφή

Συνοδός Ημερήσιο
κόστος

ανευ ΦΠΑ

25 ΠΑΡΟΡΙ
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ

ΔΑΥΛΕΙΑ ΔΣ & Ν/Γ
ΔΑΥΛΕΙΑΣ

36,2 ΤΑΞΙ Με
Επιστροφή

49,96

ΣΕ
25 ΠΑΡΟΡΙ

ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ
ΔΑΥΛΕΙΑ Ν/Γ

ΔΑΥΛΕΙΑΣ
11,6 ΤΑΞΙ Με

Επιστροφή
27,53

Ισχύς της ανωτέρω τροποποίησης από 12-9-2016

ΑΠΟ
Α/Α Τόπος

παραλαβής
Τοπος

προορισμού
Σχολική μοναδα ΧΛΜ Μέσο

μεταφορας
Δρομολόγιο
μονο ή με
επιστροφή

Ημερήσιο
κόστος

ανευ ΦΠΑ

65 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΣΠ. ΕΠΑΛ &
ΕΣΠ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ &
Λ.Τ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

28 ΤΑΞΙ Μόνο
Επιστροφή
(22:00 &
22:30)

52,24

ΣΕ
65 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΣΠ. ΕΠΑΛ &

ΕΣΠ.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ &

Λ.Τ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

28 ΤΑΞΙ Μόνο
Επιστροφή
(22:00 )

26,12

Ισχύς της ανωτέρω τροποποίησης από 6-4-2017

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 767

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση α) διενέργειας δημόσιου, ανοικτού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση
του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 88852/2098/ 2-5-2017
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:
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α) την διενέργεια δημόσιου, ανοικτού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του
κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και

β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 768

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση παράτασης μισθίου για τη στέγαση του τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών
Αταλάντης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87881/2354/
28-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα Φεραίου 5

στην Αταλάντη (1ος όροφος), ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανάργυρου Σαρλή και Ευσταθίας Σαρλή, συνολικής
επιφάνειας 195 m2, που στεγάζεται το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Αταλάντης, της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, δυνάμει του από 15/06/2004 αρχικού Ιδιωτικού
Συμφωνητικού Μισθώσεως, και των από 1/10/2010, 15/3/2013, τροποποιήσεων μισθώσεως.

Η παράταση του μισθίου θα είναι για δώδεκα έτη όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του αρχικού
μισθωτηρίου, και σύμφωνα με την τιμή που ισχύει σήμερα η οποία ανέρχεται στο ποσό των 350,00 €
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 769

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 39o: 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. 85177/1727/2-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. 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
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1

Εργασία και
ανταλλακτικά για
επισκευή του ΚΥ
82362-ΜΕ (εκσκαφέας),
για τις ανάγκες του
Κωπαιδικού πεδίου

02.05.073.542901

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες
(Ο.Κ)

16.877,64 694.883,61 395.763,57 299.120,04
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2

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση Μπουζίκα
Κων/νου και Μπουζίκα
Δημητρίου στη δικάσιμο
της 25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
357,12 40.089,96 35.259,64 4.830,32

3

Αμοιβές προσωπικού
με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ), για την
πρόσληψη τεσσάρων
ατόμων ΥΕ εργατών, για
χρονικό διάστημα δύο
μηνών, σύμφωνα με την
56/2017 απόφαση του
Π.Σ. πράξη 3/10-4-17

02.05.073.0342.01

Αμοιβές
προσωπικού
με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου

ορισμένου
χρόνου
(ΙΔΟΧ)

6.800,00 20.000,00 10.670,00 9.330,00

4

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ), για την
πρόσληψη τεσσάρων
ατόμων ΥΕ εργατών, για
χρονικό διάστημα δύο
μηνών, σύμφωνα με την
56/2017 απόφαση του
Π.Σ. πράξη 3/10-4-17

02.05.073.0352.01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού
με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου

ορισμένου
χρόνου
(ΙΔΟΧ)

1.670,00 7.420,00 3.385,00 4.035,00

5

Επιστροφή ποσού στο
Χατζόπουλο Στυλιανό
επειδή για την
μεταβίβαση του ΙΖΙ 5665
κατέθεσε επιπλέον
ποσό 1.500,00€

02.05.073.3199.01
Λοιπές

επιστροφές
εσόδων

1.500,00 5.000,00 1.678,15 3.321,85

6

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση Ιωάννου
Σκέντζα στη δικάσιμο
της 25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
283,96 40.089,96 35.616,76 4.473,20

7

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση Γεωργίου
Κατσίφα και λοιπών στη
δικάσιμο της 25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
357,12 40.089,96 35.900,72 4.189,24

8

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη
δικάσιμο της 25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
576,60 40.089,96 36.257,84 3.832,12

9

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση EYROPA-
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Β.Ε στη δικάσιμο της
25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
383,16 40.089,96 36.834,44 3.255,52

10

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΟΔΑΡΑ στη δικάσιμο
της 25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
283,96 40.089,96 37.217,60 2.872,36

11

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΗΜΟΥ στη δικάσιμο
της 25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
431,52 40.089,96 37.501,56 2.588,40
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12

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΑΦΟΙ Δ
ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ - Β.
ΛΕΟΝΤΑΡΗ Ο.Ε στη
δικάσιμο της 25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
555,52 40.089,96 37.933,08 2.156,88

13

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΑΝΘΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ στη
δικάσιμο της 25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
283,96 40.089,96 38.488,60 1.601,36

14

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΡΑΘΥΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ στη δικάσιμο
της 25-5-17

02.05.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
357,12 40.089,96 38.772,56 1.317,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 30.717,68 727.303,61 411.496,72 315.806,89

Β) την πληρωμή δαπάνης, για δαπάνες που έχουν δεσμευτεί σχετικές πιστώσεις με
προηγούμενες αποφάσεις Ο.Ε. και πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2017, ως
κατωτέρω:

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

1

Πληρωμή δαπάνης για την
αναβάθμιση του λειτουργικού
(ΕΓΣΑ 87) των GPS του
προγράμματος Δακοκτονίας

02.05.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
Ελαιοπαραγωγής 300,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 770

ΘΕΜΑ 40o: 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. 88669/831/2-5-2017
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:
Α. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που

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

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

1

δαπάνη για την
πληρωμή λοιπών
εξόδων δύο (2)

υπαλλήλων της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού
για το μήνα Απρίλιο

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων

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

127,80
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

2017. 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 δύο(2)
υπαλλήλων της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού
για το μήνα Απρίλιο

2017.

02.04.073.0721.01

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

0717

60,00

3

δαπάνη για την
πληρωμή λογαριασμού

COSMOTE του
Υπαλλήλου του

Τμήματος πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ
Φωκίδας σύμφωνα με
τις οικ. 9454/189/

18.01.2017 Απόφαση
του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας
08.03.2017 έως
07.04.2017

02.04.073.0826.01 Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας 80,00

4
δαπάνη για την

πληρωμή λογαριασμών
ΔΕΗ

02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 1.644,00

5

δαπάνη για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης και

λοιπών εξόδων ενός
υπαλλήλου που
ασχολείται με το
πρόγραμμα

Δακοκτονίας της Π.Ε
Φωκίδας για το μήνα

Μάρτιο 2017

02.04.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 320,40

6

δαπάνη για την
πληρωμή υπερωριών

υπαλλήλων που
ασχολούνται με το

πρόγραμμα
Δακοκτονίας της Π.Ε

Φωκίδας για τους μήνες
Μάρτιο- Απρίλιο 2017

02.04.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 1.639,26

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.871,46
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Β. την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις και
για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2017, Π.Ε. Φωκίδας, ως
κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος θα
εκπροσωπήσει τη Π.Σ.Ε.
προς υποστήριξη έφεσης
ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Π στην δικάσιμο
της 25/04/2017 ή σε κάθε
μετ΄ αναβολής
ορισθείσας σύμφωνα με
το αριθμ. ΤΤ 88482/664/
02.05.2017 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
753.92 19.246.76 17.883.85 608.99

2.

Πληρωμή αμοιβής
Δικαστικού Επιμελητή υ ο
οποίος θα επιδώσει την
αριθμ. 451/Π-ΠΤΑΝ/79/
21.04.2017 Ανακοπή
σύμφωνα με το αριθμ. ΤΤ
88739/666/02.05.2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
155,00 19.246,76 18.637,77 453,99

3.

πληρωμή δαπάνης
προμηθείας Τζαμιού για
τις ανάγκες του τμήματος
ΚΤΕΟ Της Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.1311.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και επισκευής
εγκαταστάσεω

ν

50,00 2.826,00 2.587,58 188,42

4.

Πληρωμή προμήθειας
SCANER για τις ανάγκες

του Αγροτικού
Κτηνιατρείου Λιδωρικίου

της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
ν και λοιπών

υλικών

110,00 5.796,40 5.248,00 438,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1.068,92 47.115,92 44.357,20 1.689,80

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 771

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88504/2089/2-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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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. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥ
ΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης
επισκευής του ΚΗΥ
6249 οχήματος της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.0
73.0861
.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών

μέσων

49,60 13.517,16 3.862,80 9.604,76

2

Πληρωμή δαπάνης
εργασιών συντήρησης
και αναγόμωσης
πυροσβεστήρων για
τις ανάγκες της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.0
73.0869
.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού 2.512,00 19.437,33 16.440,73 484,60

3

Προμήθεια (4)
τεσσάρων ηλεκτρικών
καλοριφέρ λαδιού
2500W για τις ανάγκες
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.0
73.1712
.01

Προμήθεια
συσκευών

θέρμανσης και
κλιματισμού

300,00 905,00 0,00 605,00

4

Προμήθεια
ανταλλακτικών για την
επισκευή του ΚΗΥ 6249
οχήματος της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.0
73.1321
.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

126,00 11.955,84 1.818,36 10.011,48

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
2.987,60 45.815,33 22.121,89 20.705,84

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 772

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88502/2088/2-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175,00 €),

για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από μη χρήση παραβόλων, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ

1 ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΕ 30,00
2 “Στον Μαγικό Αυλό

ΙΚΕ”
ALPHA BANK 145,00
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ΣΥΝΟΛΟ 175,00

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 773

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 87541/2341/2-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

εργασίες και παροχή υπηρεσιών, κατά το οικ. έτος 2017 στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 774

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017
της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 88430/2368/ 2-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Λογαριασμός Περιγραφή
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2017

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για
ταχυδρομικά έξοδα
για αποστολές στο
εξωτερικό
(Πρεσβείες,
Προξενεία)

02.01.073.0823.
01 Ταχυδρομικά 600,00 50.000,00 42.343,86 7.056,14

2

Προμήθεια
μηχανογραφικού
εξοπλισμού για την
ΠΕ Φθ/δας
17REQ006100255
2017-04-25

02.01.073.1723
01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
ν και λοιπών

υλικών

5.000,00 63.000,00 20.069,20 37.930,80

3

Έκτακτες δαπάνες
λειτουργίας του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες.

02.01.073.5152
01

Κάθε είδους
δαπάνες
πολιτικής
σχεδίασης
εκτάκτων
αναγκών
(ΠΣΕΑ)

30.000,00 260.000.00 186.330.00 43.670,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 35.600,00 373.000,00 248.743,06 88.656,94
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 της

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

AA Τίτλος έργου Ειδικός
φορέας/ΚΑΕ

Προμηθευτής Ποσό

1 Ενισχύσεις Βιομ. Βιοτεχν. Ξενοδ. Κλπ
Επιχ/σεων (Ν.3299/2004)
Νέος Επενδυτικός Ν.3908/2011

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 024

01.071. 9452 Διάφοροι Επενδυτές 185.747,76

2 Ενισχύσεις Βιομ. Βιοτεχν. Ξενοδ. Κλπ
Επιχ/σεων
Δαπάνες πάσης φύσης αποζ/σεις

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 024

01.071. 9452 Διάφοροι Δικαιούχοι 20.000,00

3 Συμπληρωματικές μελέτες
ολοκλήρωσης άξονα Χαλκίδα –
Λέπουρα - Κυμη

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 071

01.071. 9362 Διαφοροι μελετητές 24.584,68

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 775

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Συλλόγου Επτανησίων Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85922/2309/28-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης ποσού επτακοσίων δώδεκα ευρώ

(712,00 €) με Φ.Π.Α., για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση
εκδήλωσης του Συλλόγου Επτανησίων Λαμίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου
2017, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.

Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά σε α) ηχητική κάλυψη, β) εκτυπώσεις (αφίσσες,
προσκλήσεις, προγράμματα), και γ) προμήθεια αναμνηστικής πλακέτας, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073
Κ.Α.Ε.: 0844.01.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 776

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Raches4life - Ράχες για την ζωή».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85927/2310/28-4-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων

ευρώ (6.500,00 €) με Φ.Π.Α., για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνδιοργάνωση
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εκδήλωσης «Raches4life - Ράχες για την ζωή», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιουνίου
2017 στην Παραλία Ραχών.

Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά σε έξοδα για μπλουζάκια Raches4life θα βαρύνει τον
Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε. : 0844.01.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ006109049 2017-04-27.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, δήλωσε οτι ψηφίζει το 20 % της προτεινόμενης δαπάνης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 777

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 47ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1970/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί συγκρότησης συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και
επιτροπών για το έτος 2017, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 87250/1759/
27-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 1970/28-12-2016 (ΑΔΑ:6ΨΝΞ7ΛΗ-ΓΙ0) απόφασή της, όπως

διορθώθηκε με την αριθ. 78/16-1-2017 (ΑΔΑ: 69ΟΞ7ΛΗ-Ω0Δ) απόφασή της, λόγω αντικατάστασης
μελών των κάτωθι επιτροπών, ως εξής:

Α. Στην Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών βάσει του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), αντικαθίσταται:
 Το τακτικό μέλος ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΞΥΛΑ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού, με βαθμό Α΄

υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού με τον Παναγιώτη Μπατσούλη, κλάδου ΤΕ
Μηχανικών με βαθμό Α΄ υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΒ.

 Το τακτικό μέλος Αριστέα Σίδερη, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Πληροφορικής Η/Υ με βαθμό Α΄
υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, με τον Γεώργιο Παπαναγιώτου, κλάδου ΠΕ
Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Ε. της ΠΕΒ.

 Το αναπληρωματικό μέλος ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού,
με βαθμό Β΄ υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, με την Aθανασία Θεοδώρου,
κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με βαθμό Δ.΄ υπάλληλο της Δ/νσης Δ.Υ. της
ΠΕΒ.

Β. Στην Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών διαγωνιστικών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών βάσει του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄147/8-8-2016), αντικαθίσταται:
 Το τακτικό μέλος Σωτηρία Μελετίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄

υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, με την Ισιδώρα Παπαντωνίου, κλάδου ΠΕ
Μηχανικών με βαθμό Α΄ της Δ/νσης Τ.Ε. της ΠΕΒ.

 Το τακτικό μέλος Παναγιώτα Σκαλτσά, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ΄
υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, με την Ευαγγελία Παππά, κλάδου ΠΕ
Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης ΔΑΟΚ της ΠΕΒ.

 Το αναπληρωματικό μέλος Γιάννης Καλαντζής, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄,
υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, με τον Αντώνιο Μπολτέτσο, κλάδου ΔΕ
Προσωπικού Πληροφορικής Η/Υ με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης ΔΑΟΚ της ΠΕΒ.
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Γ. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 221
Ν. 4412/2016), αντικαθίσταται:

 Το τακτικό μέλος Γιάννης Καλαντζής, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄,
υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, με τον Αντώνιο Μπολτέτσο, κλάδου ΔΕ
Προσωπικού Πληροφορικής Η/Υ με βαθμό Α΄ υπάλληλος της Δ/νσης ΔΑΟΚ της ΠΕΒ.

 Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο (παρ. 3 άρθρου 221 Ν.4412/2016).

 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1970/28-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΝΞ7ΛΗ-ΓΙ0) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, όπως έχει διορθωθεί με την αριθ. 78/16-1-2017
(ΑΔΑ: 69ΟΞ7ΛΗ-Ω0Δ) απόφασή της.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, διότι δεν αιτιολογείται η αλλαγή στη
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 778

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης Βασίλειος Φακίτσας Ζωή Σύψα

Χάρης Σανιδάς

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Κων/νος Βαρδακώστας

Γεώργιος Γκικόπουλος

Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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