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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Τηλέφωνα
FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιωάννα Μπερτσιμά
Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54707 & 706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(Αριθμ. 1779-1787 και Αριθμ. 1796-1830)

της 25ης Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμός Πρακτικού 35

Στη Λαμία σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 44/5-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ.
Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. (οικ.) 205303/2219/20-09-2017 πρόσκλησης
του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3852/2010, για να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα εννέα (9) μέλη:
1) Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης-Πρόεδρος της Επιτροπής,
2) Βασίλειος Φακίτσας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής,
3) Χαράλαμπος Σανιδάς, τακτικό μέλος,
4) Ηλίας Σανίδας, αναπληρωματικό μέλος του Δημήτρη Αργυρίου.
5) Ευστάθιος Κάππος, τακτικό μέλος,
6) Δημήτριος Βουρδάνος, αναπληρωματικό μέλος του Κωνσταντίνου Βαρδακώστα,
7) Θωμάς Γρεβενίτης, τακτικό μέλος,
8) Γεώργιος Γκικόπουλος, τακτικό μέλος και
9) Παναγιώτης Ευαγγελίου, τακτικό μέλος.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Μπερτσιμά Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 164197/4319/24-7-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης:
1) Ο κ. Kωνσταντίνος Ρουσόπουλος, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
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2) Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το παραδεκτό και τη βασιμότητα
της από 19/06/2017 ένστασης της επιχείρησης “ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.” κατά της αριθμ. 1068/12-06-2017
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης καθίσταται επιτακτική προκειμένου να ολοκληρωθεί
ο διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δύο νέων δρομολογίων, για την παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω έναρξης του σχολικού
έτους 2017-2018 και ανάγκης μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης καθίσταται επιτακτική διότι δεν υπάρχει χρονικό
περιθώριο για την λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω των
ημερομηνιών πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, προκειμένου να γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες
νόμιμες διαδικασίες.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4o: Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθμ. 1731/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης-δαπάνης για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας στην
Σλοβενία.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της ημερομηνίας
πραγματοποίησης της συνάντησης, προκειμένου να γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών Π.Ε. Εύβοιας.

Το έκτακτο του θέματος προκύπτει από το γεγονός ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός-σεισμού
του κτιρίου λήγει στις 26/09/2017.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6o: Έγκριση του αριθμ. 3/2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για
τις διαδικασίες σύναψης όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους
2017-2018.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω έναρξης του σχολικού
έτους 2017-2018 και ανάγκης μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7o: Προκήρυξη έκτακτου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης καθίσταται επιτακτική προκειμένου να γίνει η
μεταφορά των τριών παιδιών από την Καλλονή στο Ευπάλιο, για την σχολική φοίτηση, επειδή μέχρι
σήμερα δεν κατέστη εφικτή η εύρεση οικίας εκ μέρους της οικογένειας των παιδιών προκειμένου να
διαμείνουν τα παιδιά στο Ευπάλιο.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1779
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το παραδεκτό και τη βασιμότητα
της από 19/06/2017 ένστασης της επιχείρησης “ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.” κατά της αριθμ. 1068/12-06-2017
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. ΤΤ 185375/1454/31-08-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε
τον αριθμ. πρωτ. 189995/2022/31-08-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ενημέρωσε επίσης τα μέλη της επιτροπής ότι το θέμα είχε συζητηθεί δύο φορές στην Οικονομική
Επιτροπή και είχε αναβληθεί ( αριθμ. 1274/10-07-2017 και 1692/11-09-2017 αποφάσεις) προκειμένου να
διερευνηθεί και να γνωμοδοτήσει σχετικά η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α) Εγκρίνει το από 28-06-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών

διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας, στα
πλαίσια του διαγωνισμού “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας,
για τρία έτη”.

β) Απορρίπτει την από 19/06/2017 ένσταση του οικονομικού φορέα “ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.
SOTOIL” κατά της αριθμ. 1068/12-06-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως αβάσιμη, σύμφωνα
με το ανωτέρω πρακτικό και τη γνωμοδότηση (αριθμ. πρωτ. 185375/1454/24-08-2017) του Δικηγόρου
Ηρακλή Τσάγκα, με το περιεχόμενο της οποίας συμφωνεί και η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

γ) Αποδέχεται την προσφορά συμμετοχής του οικονομικού φορέα “ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε.” στον εν
λόγω διαγωνισμό.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1780

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δύο νέων δρομολογίων, για την παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 207258/2170/21-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας -προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 207420/2226/21-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των μαθητικών δρομολογίων στους αναδόχους, ύστερα από την

αριθμ. πρωτ. οικ. 202737/2121/15-9-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως ειδικότερα:

1) Στην εταιρεία “ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, το
δρομολόγιο Αμυγδαλιά-Λιδορίκι (διπλή), με τιμή 47 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

2) Στον Ιωάννη Βουλογκίτσα, το δρομολόγιο Παύλιανη-Μπράλος-Γραβιά, με τιμή 69,50 ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1781

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 208062/7949/22-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 208078/2232/22-09-2017, και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι

ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις
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διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα
κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως
ειδικότερα:

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1782

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4o: Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθμ. 1731/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης-δαπάνης για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας στην
Σλοβενία.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 208411/2189/22-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 208472/2233/22-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 1731/2017 προηγούμενης απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης- δαπάνης για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας στην
Σλοβενία (πόλη Ljubljana), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Innovative cultural and creative
clusters in the MED area- Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή
MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA», ως ακολούθως:

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €, για συμμετοχή ενός υπηρεσιακού παράγοντα
της Ομάδας Εργασίας, που συστάθηκε με την µε αρ. πρωτ. οικ. 60704/735/24-3-2017 Απόφαση
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την Παρακολούθηση & Υλοποίηση του έργου με τίτλο «Innovative

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Συνδιοργάνωση με το
Σύλλογο Ν. Άμπλιανης της

εκδήλωσης με θέμα:
“Νεανικό Σακχαρώδη
Διαβήτη”, που θα

πραγματοποιηθεί την 1η
Οκτωβρίου 2017

1. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΦΜ: 094182000 ΔΟΥ:

Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 3

(εκτυπώσεις)

2. Αθ. Καραγεώργος & Σια
Ο.Ε.

ΑΦΜ: 9993522084 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Φραντζή 67
(catering)

1726/18-9-2017
ΑΔΑ:

7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ: 0844

Αρ. Δέσμευσης:
2871/20-9-2017

ΑΔΑ:
ΩΦΗΧ7ΛΗ-5ΛΨ

ΑΔΑΜ:
17REQ001981553

2.982,20€

930,00€

2

Αεροπορικά εισιτήρια 3
ατόμων αντιπροσώπων της
ΠΣΕ και διαμονή στη

Σλοβενία (πόλη Ljubljana),
στα πλαίσια υλοποίησης

του έργου με
τίτλο: «Innovative cultural
and creative clusters in the
MED area - Καινοτόμες

πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανικές
συστάδες στην περιοχή
MED» και ακρωνύμιο

«CHIMERA» από τις 2/10
έως 6/10.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ: 800550386 ΔΟΥ:
ΙΓ’ Αθηνών

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 162
ΤΚ 11257 ΑΘΗΝΑ

1731/18-9-2017
ΑΔΑ:

7Η5Ν7ΛΗ-ΡΥΤ

Ε.Φ.: 071
ΚΑΕ: 9919

Ε.Φ.: 071
ΚΑΕ: 9459

Αρ. Δέσμευσης:
2550/13-7-2017

ΑΔΑ:
6ΑΡΕ7ΛΗ-ΛΥΩ

ΑΔΑΜ:
17REQ001698301

Αρ. Δέσμευσης:
2551/13-7-2017

ΑΔΑ:
ΩΛΞΖ7ΛΗ-ΟΘΧ

ΑΔΑΜ:
17REQ001698411

3.400,00€

600,00€
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cultural and creative clusters in the MED area - Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές
συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MED» και δύο μελών της Άτυπης Περιφερειακής
Επιτροπής Αντιπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνάντηση εργασίας στη Ljubljana της
Σλοβενίας στις 2, 3, 4, & 5 (επιστροφή 6) Οκτωβρίου 2017, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου.

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

Το ποσό των 4.000,00€ θα βαρύνει τους ΚΑΕ 9459 και 9919:
α) ΚΑΕ 9459 600,00€ (15% Εθνική Συμμετοχή)
β) ΚΑΕ 9919 3.400,00€ (85% Κοινοτική Συμμετοχή).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1783

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 208119/4925/22-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Προμηθειών-προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 208475/2234/22-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος αναδείχθηκε υποψήφιος

ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»
και )», και αφού ελέγχθηκε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016), όπως ειδικότερα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (3)
παρόντος πρακτικού:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1784

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6o: Έγκριση του αριθμ. 3/2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για
τις διαδικασίες σύναψης όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους
2017-2018.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 208468/2536/22-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Προμηθειών-προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 208488/2236/25-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

i) Εγκρίνει το αριθμ. 3/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016), για την ανάδειξη
μειοδότη των άγονων τμημάτων, με τις τροποποιήσεις τους (αριθμ. πρωτ. 112728/1168/26-5-2017
Διακήρυξη), για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας,
του σχολικού έτους 2017-2018».

ii) Κατακυρώνει το διαγωνισμό (με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή) στους οικονομικούς
φορείς, ανά τμήμα/ δρομολόγιο, ως προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα στους
πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (4) του παρόντος πρακτικού.

iii) Κηρύσσει άγονα τα τμήματα 2.16, 2.18, 2.20, 2.32, 2.61, 2.62 καθώς στο διαγωνισμό δεν
κατατέθηκε για αυτά καμία προσφορά.

iv) Εγκρίνει την επανάληψη της διαδικασίας για τα τμήματα 2.1, 2.16, 2.18, 2.20, 2.32, 2.61, 2.62
όπου ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1785

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7o: Προκήρυξη έκτακτου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 208811/2196/25-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Προμηθειών-προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 209026/2242/25-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το παρακάτω δρομολόγιο:

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΚΛΙΣΕΙΣ:

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΧΛΜ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΚΛΙΣΗ ‹5%

ΧΛΜ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΚΛΙΣΗ ›5%

ΧΛΜ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΚΛΙΣΗ ‹5%

ΧΛΜ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΚΛΙΣΗ ›5%

ΧΛΜ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΧΩΜΑ Ή
ΧΙΟΝΙ

ΚΛΙΣΗ ›5%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΧΛΜ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-ΕΥΠΑΛΙΟ 1,50 0,70 21,10 43,90 5,80 73,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΜΕΣΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ/
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΝΦΟΡΤΑ
ΧΛΜ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΚΑΛΛΟΝΗ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-ΕΥΠΑΛΙΟ

Δ.Σ.-ΓΕ.Λ.
ΕΥΠΑΛΙΟΥ 03 ΔΙΠΛΗ ΕΔΧ

08.00΄
13:45΄ 146,0 χλμ 166,62 €

Το εν λόγω δρομολόγιο θα προκηρυχθεί άμεσα και η σύμβαση με τον ανάδοχο θα ισχύσει μέχρι την
τακτοποίηση της εύρεσης οικίας και μέχρι τέλους του 2017, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην οικογένεια
των τριών παιδιών να βρεθεί οίκημα για μίσθωση, για την στέγαση των παιδιών και να είναι δυνατή η
μεταφορά τους στα σχολεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1786

Αριθμός
δρομολογίου ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-ΕΥΠΑΛΙΟ

Όχημα ΔΧ Επιβατηγό
ΤΜΗΜΑ

δρομολογίου Πρώτο Δεύτερο Τρίτο Σύνολο

Είδος οδού
Εντός
πόλεως

Εντός
πόλεως

Εκτός
Πόλεως

Εκτός
Πόλεως

Χωματο
δρομος

Χωματο
δρομος Εντός

ΠΣΑ και
ΠΣΘΚλίση Μικρή μεγάλη Μικρή μεγάλη Μικρή Μικρή

Μήκος (χλμ) 1,50 0,70 21,10 43,90 0,00 5,80 0,00 73,00

Συντελεστής 1,10 1,20 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30

Συνολο 1,65 0,84 18,99 43,90 0,00 6,96 0,00 72,34

7,00

79,34

Kόστος δρομολογίου
(€) 83,31

ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 166,62

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικού της αριθμ. 34/18-09-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

H Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό της αριθμ. 34/18-09-2017 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1787

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση, ενός φωτοτυπικού μηχανήματος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στο Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204744/1535/19-09-2017
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 204790/2202/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), ενός (1) φωτοτυπικού

μηχανήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Φθιώτιδας-
Ευρυτανίας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1796

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση του αριθμ. 1 πρακτικού (05-09-2017) και ανάθεση της σύμβασης του διαγωνισμού
“Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας” (Επισκευή τεχνικών και καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου
ΤΟΕΒ Μοσχοχωρίου), προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 200164/6446/13-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-προς την Επιτροπή, το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 200686/2152/13-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο πρακτικό (05-09-2017) της επιτροπής διαγωνισμού “Πρόγραμμα πρόληψης και

αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
της χώρας” (Επισκευή τεχνικών και καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου ΤΟΕΒ Μοσχοχωρίου),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παράγραφος 1.ε του Ν. 4412/2016, και αναθέτει τη σύμβαση
στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δύο τοις
εκατό (52,00%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1797

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση του αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
διαγωνισμού “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας” (Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου στη θέση
Θερμονέρι ΤΟΕΒ Φακίτσας), προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 201460/6537/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204673/2196/19-09-2017, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει το από 27-06-2017 αριθμ. 1 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη

αναδόχου του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας» (Καθαρισμός αποστραγγιστικής
τάφρου στη θέση «Θερμονέρι» ΤΟΕΒ Φακίτσας), προϋπολογισμού 15.000,00 € (με ΦΠΑ).

β) Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.»,
με ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1798

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού “Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
της χώρας” (Αποκατάσταση λειτουργίας Β΄ αποστραγγιστικού αντλιοστασίου περιοχής Αυλακίου και
επισκευή τεχνικών κατασκευών ΤΟΕΒ Ροδίτσας), προϋπολογισμού 22.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 197065/6249/15-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204748/2201/19-09-2017, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το αριθμ. 2 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας”
(Αποκατάσταση λειτουργίας Β΄ αποστραγγιστικού αντλιοστασίου περιοχής Αυλακίου και επισκευή
τεχνικών κατασκευών ΤΟΕΒ Ροδίτσας) και κατακυρώνει την σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την
επωνυμία ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό
(5,00%), με συνολικό ποσό σύμβασης 16.854,83 €, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 103,
παράγραφος 6 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1799

ΘΕΜΑ 14o: Γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ” επί της αριθμ. πρωτ. 78967/768/18-04-2017 ένστασης του οικονομικού
φορέα ¨ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε.” κατά της αριθμ. 548/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204475/6692/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Έργων προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204586/2194/19-09-2017,
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Δεν γίνεται αποδεκτή η ένσταση του οικονομικού φορέα «ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε.», λαμβάνοντας υπόψη την

Γνωμοδότηση του δικηγόρου Σταματίου Σταματόπουλου, με το περιεχόμενο της οποίας συμφωνεί και η
Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία το ΤΕΥΔ και το ΕΕΕΣ
υπογράφονται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαγωνιζόμενης εταιρείας (ή το εξουσιοδοτημένο
ειδικώς προς τούτο πρόσωπο) και δεν απαιτείται η υπογραφή κανενός άλλου προσώπου (π.χ. μελών του
διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1800

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού του έργου “ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΧΟΛΙΑΝΗΣ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ”, προϋπολογισμού 216.893,34 ευρώ ( με Φ.Π.Α.), Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 187949/2983/04-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 201364/2159/14-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό (4-9-2017) της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει τον διαγωνισμό του

έργου “ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΧΟΛΙΑΝΗΣ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
105 του Ν. 4412/2016, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα έξι και μηδέν τρία τοις εκατό (56,03%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1801

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ”, προϋπολογισμού
80.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 202809/3342/14-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 204699/2199/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο πρακτικό (29-8-2017) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ”, προϋπολογισμού
80.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ»,
η οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό (53,00%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1802

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ”, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 202517/3334/15-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 204677/2197/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο πρακτικό (12-9-2017) της επιτροπής του διαγωνισμού “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ &

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ” και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Δ. ΔΗΜΟΣ,» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση εξήντα δύο τοις εκατό (62,00%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1803

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΥΛΠΗ-ΛΗΜΕΡΙ”, προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 192863/3065/11-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 200730/2153/13-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΥΛΠΗ - ΛΗΜΕΡΙ», προϋπολογισμού
500.000,00 ευρώ (με τον ΦΠΑ) έως 13/11/2017, με τη νόμιμη αναθεώρηση των τιμών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1804

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου “ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ-ΑΓΡΑΦΑ Ν.Α.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 200019/3257/14-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 203678/2182/18-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου “ ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ -ΑΓΡΑΦΑ

Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ” αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ έως
30/03/2018, με τη νόμιμη αναθεώρηση των τιμών.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος επισήμανε ότι ο βασικός λόγος καθυστερήσεων είναι ο πολύ αργός
ρυθμός χρηματοδότησης του έργου, για τον οποίο δεν έχει διαμαρτυρηθεί η Περιφέρεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1805

ΘΕΜΑ 20o: Εξέταση ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ “Φουντούκος Νικόλαος-Φουντούκος Δημήτριος” για το
έργο “Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Προυσός”, προϋπολογισμού 2.250.000
ευρώ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 204765/211/19-09-2017
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
204965/2206/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει να τεθεί το θέμα στο αρχείο δεδομένου ότι, ο ανάδοχος εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις

εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας) και της
Προϊσταμένης Αρχής (Δ/ντής ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας) και διότι δεν συντρέχουν οι λόγοι του ΠΔ 7 / 2013,
σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α΄
85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής:

α. αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών του άρθρου 25 του ΚΔΕ, σε
όλες τις περιπτώσεις επί των ενστάσεων που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης κατά τις διατάξεις
του ν. 3316/2005, καθώς και στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 3669/2008 και
παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005.

β. αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή των παρ.4 και 5 του άρθρου 31 του ν.
3316/2005.

γ. εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών του άρθρου 57 του ν. 3669/2008
καθώς και τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων μελετών ή υπηρεσιών του άρθρου 29 του ν.
3316/2005.

δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις,
του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και άρθρου 27 του ν. 3316/2005.

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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ε. αποφασίζει για την εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία και εγκρίνει την προμήθεια μηχανημάτων
για την εκτέλεση των εργασιών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3669/2008.

στ. αποφασίζει επί των ενστάσεων για την έκπτωση του αναδόχου και την επιμέτρηση των εργασιών
(άρθρο 61 του ν. 3669/2008 και 33 του ν. 3316/2005) και εγκρίνει τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και
τη σχετική αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 63 του ν. 3669/2008 και 35 του ν. 3316/2005).».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1806

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση του πρακτικού II (14-09-2017) και κατακύρωση διαγωνισμού του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ”, προϋπολογισμού
1.100.000,00 (με ΦΠΑ και αναθεώρηση), Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 197658/3923/14-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 201309/2158/14-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ/14-09-2017 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το διαγωνισμό του

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» στον
οικονομικό φορέα «Σακελλάρης Δημ. – Λιαρος Χαρ. Α.Τ.Ε.», που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 67,19%.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία κάτω των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, η προθεσμία άσκησης είναι (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.
4412/2016.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1807

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΘΕΝΟΙ – ΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΟΙ –
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204408/4470/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 204531/2189/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώνει το διαγωνισμό «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΘΕΝΟΙ – ΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΟΙ –
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ» στον οικονομικό φορέα «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Ε.Δ.Ε.» με
έκπτωση 52,00%.
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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 1808

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με
τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ
1)”, προεκτιμώμενης αμοιβής 407.582,38 ευρώ (με ΦΠΑ), Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 4515/204536/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος-προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204842/2204/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και των λοιπών συμβατικών τευχών

(Συγγραφή υποχρεώσεων, Φάκελος έργου, Σχέδιο Σύμβασης, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), για
την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ
ΠOTAMOY ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ |(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)», προεκτιμώμενης αμοιβής 407.582,38 ευρώ (με
ΦΠΑ)

β) Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό για την ανάθεση της εν λόγω
μελέτης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας, διότι δεν υπάρχει μία
ολοκληρωμένη ενημέρωση για θέματα όπως: Τι άλλες μελέτες με ανάλογο περιεχόμενο έχουν
παραγγελθεί μέχρι σήμερα. Ποιες έχουν τελειώσει και τι αποτελέσματα υπήρξαν. Αν υπάρχουν μελέτες
σε εκκρεμότητα. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε το υπόλοιπο
Αττικής με το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με το ζήτημα του Ασωπού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1809

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού
ασφαλτομίγματος 2017”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και όρων της διακήρυξης
του διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 174206/6900/22-08-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Προμηθειών-προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 202936/2176/18-09-2017, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού

ασφαλτομίγματος 2017”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς και τους
όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1810

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση μείωσης συμβατικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου “Διαχείριση άρδευσης
και αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου”, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 202153/4477/15-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Προμηθειών-προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 202881/2172/15-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μείωση συνολικού ποσού 26.040 ευρώ (7.440+18.600) της υπ' αριθμ.

154090/3233/11-7-2017 συναφθείσας σύμβασης του έργου “Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου του έτους 2017”, με την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την τελική διαμόρφωση αυτής στο ποσό των 121.520 ευρώ (οι προαιρέσεις
παραμένουν στο ίδιο ποσό των 24.800 ευρώ), σε όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%,
για τους παρακάτω λόγους:

α) Για την αρδευτική περίοδο 2017 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για
τη “Διαχείριση Άρδευσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου” συνολικού
προϋπολογισμού 173.600 ευρώ, με χρονική διάρκεια από 01-04-2017 έως 31-03-2018. Η σύμβαση όμως
του έργου υπογράφτηκε την 11-07-2017 και ισχύει έως 31-03-2018.

β) Οι εργασίες από 01-04-2017 έως 30-04-2017, όπως περιγράφονται στη διακήρυξη
πραγματοποιήθηκαν με την αριθμ. Τ.Τ. 74823 1531/10-04-2017 παράταση της σύμβασης του έργου
“Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου του έτους 2016” αντί
ποσού 7.440,00 ευρώ.

γ) Οι εργασίες από 01-05-2017 έως 10-07-2017, όπως περιγράφονται στη διακήρυξη δεν
πραγματοποιήθηκαν, λόγω μη ύπαρξης αναδόχου. Η αξία των εργασιών αυτών, για το διάστημα αυτό
αναλύεται ως εξής:

Μισθολογικό κόστος: 16 μισθοί χ 700 ευρώ = 11.200 ευρώ + ΦΠΑ 24%= 13.888 ευρώ.
Κίνηση αυτοκινήτων: 5 αυτοκ. χ 400 ευρώ/μήνα = 2.000 ευρώ + ΦΠΑ 24% = 2.480 ευρώ.
Σκαπτικό μηχάνημα εκτέλεσης εργασιών: 45 ώρες χ 40 ευρώ/ώρα = 1.800 ευρώ + ΦΠΑ 24% = 2.232

ευρώ.
Συνολική αξία εργασιών: 13.888 +2.480 + 2.232 = 18.600 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας διότι δεν συμφωνεί με τον τρόπο που

η Περιφέρεια διαχειρίζεται τα θέματα της Κωπαϊδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1811

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 200657/700/13-09-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί απευθείας μίσθωσης ιδιωτικού μηχανήματος προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 200847/702/14-09-2017 έγγραφο
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας-προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 200855/2154/14-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 200657/700/13-09-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας

(ΑΔΑ: 69Σ47ΛΗ-ΞΝΙ), σύμφωνα με την οποία:

1) Ανατέθηκε η απευθείας μίσθωση του ιδιωτικού μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ-4712
φορτηγό, μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα, ιδιοκτησίας ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ, για την
κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή των Τ.Κ. Πετρωτού του Δήμου Δομοκού από την 13/9/2017.

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

3) Η μίσθωση αυτή πραγματοποιείται με τους εξής όρους :
α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές εντολές

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1812

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση της αριθμ. 188307/602/07-09-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί ανάθεσης εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (αποκατάσταση βλαβών-βατότητας του οδικού δικτύου Βούλπη-Βαλαώρα και
Δάφνη-Παπαδιά), Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 199588/647/12-09-2017 έγγραφο
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας-προς
την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 202844/2171/15-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 188307/602/07-09-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας

(ΑΔΑ: 7ΝΑΡ7ΛΗ-ΟΛ1), σύμφωνα με την οποία:
α) Ανατέθηκε στην εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, με Α.Φ.Μ. 025786414, Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, η

αποκατάσταση βλαβών – βατότητας του οδικού δικτύου Βούλπη - Βαλαώρα, με την κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και κρασπεδόρειθρων, για την αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος.

β) Ανατέθηκε στην εταιρία ΜΑΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, με Α.Φ.Μ. 035222272, Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, η
αποκατάσταση βλαβών – βατότητας του οδικού δικτύου Δάφνη - Παπαδιά, με την κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης και κρασπεδόρειθρων, για την αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος.

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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γ) Η δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1926/2016 (Πρακτ. 50/19-12-2016), απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απολογιστικά από τη ΔΤΕ Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1813

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 28ης εντολής πληρωμής του
έργου «ΟΔΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑ - ΡΟΣΚΑ - ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 202554/2409/15-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς
την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 202690/2169/15-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις της Π.Ε.

Ευρυτανίας ως εξής :

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε ευρώ

1

28η εντολή πληρωμής του Έργου
«Οδός Δομνίστα-Ροσκά-Πάντα Βρέχει-Όρια Νομού-Ν.Α. Ευρυτανίας»
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 766
Προϋπολογισμός : 9.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης : 4.268.057,75 ευρώ
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 3.046.533,21 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 202.093,49 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 1.015.155,73 ευρώ.

Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»

Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ :

202.093,49 ευρώ

Κ.Α.Ε.

03.071.9453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

«Συγκοινωνίες»

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

202.093,49

Ποσό Εγκεκρ.
Π/Υ

1.266.757,70

Δεσμευθέν
ποσό

972.293,82

Υπόλοιπο για
δέσμευση πίστωσης

92.370,39

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1814

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204753/2450/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204796/2203/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στον προμηθευτή, ο οποίος αναδείχθηκε υποψήφιος

ανάδοχος, έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως ειδικότερα:

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1815

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 203684/7843/18-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204409/2184/19-09-2017, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στον προμηθευτή, ο οποίος αναδείχθηκε υποψήφιος
ανάδοχος, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα
κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως
ειδικότερα:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1816

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση Έγκρισης

Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

Προμήθεια περιφερειακού
εξοπλισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών (μέσα
αποθήκευσης, μνήμες, κλπ)
για τις ανάγκες της ΠΕ
Ευρυτανίας.

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ @ SERVICE
SMARTHONE –H/Y
Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 13
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΗΛ:
2237021587
Α.Φ.Μ:110979323 ΔΟΥ:
ΚΕΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

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

ΑΔΑ ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1723

Αρ. Δέσμευσης
186258/2191/
25-08-2017
Α/Α 2707

ΑΔΑΩΓΛΓ7ΛΗ-Χ50

500,00
ΕΥΡΩ

2

Προμήθεια ενός (1)
φορητού επιτραπέζιου
ηλεκτρονικού υπολογιστή
για τις ανάγκες της ΠΕ
Ευρυτανίας.

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ @ SERVICE
SMARTHONE –H/Y
Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 13
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΗΛ:
2237021587
Α.Φ.Μ:110979323 ΔΟΥ:
ΚΕΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

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

ΑΔΑ ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1723

Αρ. Δέσμευσης
186246/2189/
25-08-2017
Α/Α 2708

ΑΔΑΩΟ1Ω7ΛΗ-Σ92

378,00
ΕΥΡΩ

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Ανανέωση του Domainame
stereaellada.gr

OTE A.E.
ΑΦΜ: 094019245

ΔΟΥ:ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 99 -

Μαρούσι

1537/21-8-2017
ΑΔΑ:

ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β

ΕΦ:073
ΚΑΕ:
0899

Αρ. Δέσμευσης:
2730/25-8-2017

ΑΔΑ: 7Γ9Γ7ΛΗ-Ξ87

59.32

2

Μετεγκατάσταση του φορέα
Σύζευξις από το κτίριο της

οδού Βενιζέλου 1,
2ο χλμ Λαμίας - Στυλίδας

(πρώην Αγροτικό
Κτηνιατρείο Λαμίας).

OTE A.E.
ΑΦΜ: 094019245

ΔΟΥ:ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 99 -

Μαρούσι

1456/31-7-2017
ΑΔΑ:

6ΣΗΘ7ΛΗ-Υ3Β

ΕΦ:073
ΚΑΕ:
0869

Αρ. Δέσμευσης:
2661/4-8-2017

ΑΔΑ: 7Ν8Δ7ΛΗ-7Α0
ΑΔΑΜ:

17REQ001804474

3.555,17€

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης (φορέας 071-Δημοσίων Επενδύσεων), Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 195075/7633/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Λογιστικής Διαχείρισης προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204916/2205/19-09-2017,
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης έτους 2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012, όπως ειδικότερα:

AA Τίτλος έργου Ειδικός φορέας/
ΚΑΕ

Προμηθευτής Ποσό

1 Εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των αγορών
του εξωτερικού και των ανάλογων απαιτήσεων τους
όπου θα μπορούσαν να βρουν ικανοποιητική &
συμφέρουσα διέξοδο τα δέκα πιο δυναμικά
αγροτοδιατροφικά προϊόντα του καλαθιού της
Περιφέρειας

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 17REQ001908726

01.071.9899 Διάφοροι μελετητές 12.400,00

2 Τεχνικός σύμβουλος για την ωρίμανση - υλοποίηση
του έργου Σχεδιασμός κόμβου δυτικής εισόδου &
εξόδου Ιτέας Π.Ε. Φωκίδας

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 17REQ0018267870

01.071.9899 Προγραμματική
σύμβαση

18.000,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε τόσο ως προς την εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των
αγορών του εξωτερικού και των ανάλογων απαιτήσεων τους όπου θα μπορούσαν να βρουν ικανοποιητική
και συμφέρουσα διέξοδο τα δέκα πιο δυναμικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα του καλαθιού της Περιφέρειας,
12.400 ευρώ, όσο και για τον Τεχνικό Σύμβουλο για την ωρίμανση-υλοποίηση του έργου Σχεδιασμός
κόμβου δυτικής εισόδου και εξόδου Ιτέας Π.Ε. Φωκίδας 18.000 ευρώ, ως έργα-υπηρεσίες μη σκόπιμα και
αναγκαία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1817

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δαπανών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 205112/7873/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 205143/2211/19-09-2017, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-17,

όπως ειδικότερα:

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕAΣ 073 ΚΑΕ 0821

ΑΡΙΘΜ. 2320/22-05-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μαρ-17 24 24,96 599,04

ΤΜ 27
Απρ-17 10 24,96 249,60

848,64 € 203,67 € 1.052,31 €

ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μαρ-17 24 29,57 709,68

ΤΜ 29 Απρ-17 10 29,57 295,70 1.005,38 € 241,29 € 1.246,67 €

ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μαρ-17 23 14,78 339,94

ΤΜ 29 Α
Απρ-17 10 14,78 147,80

487,74 € 117,06 € 604,80 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.341,76 € 562,02 € 2.903,78 €

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα
πληρωθεί από τον Ε.Φ. 01073, ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1818

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2017 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204302/7862/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Λογιστικής Διαχείρισης προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 205276/2218/20-09-2017,
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή

υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κατά το οικονομικό έτος 2017, όπως ειδικότερα:

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Λογαριασμός Περιγραφή
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Διορισμός δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας-αγωγή
“Σ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΛΕΚΗ
Ο.Ε.”
Το αρ.
52359/397/19-09-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

530,72 210.000,00 110.869,33 99.130,67

2

Διορισμός δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
9αγωγή “ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ
Ο.Ε.”)
Το αρ.
204623/1591/19-09-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

357,12 210.000,00

3

Διορισμός δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε
στο Τριμελές Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (σχετικά
με αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων Ιωάννη
Μπακαλέξη)
Το αρ.
185643/1456/15-09-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

409,82 210.000,00

4

Διορισμός δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε
στο Μονομελές Εφετείο
Λαμίας (σχετικά με αίτηση
Ανδρέα Φραντζή)
Το αρ.
168759/1314/15-09-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52 210.000,00

5

Διορισμός δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε
στο Μονομελές Εφετείο
Λαμίας (αίτηση
καθορισμού προσωρινής
τιμής -Ευστ.Κατσαρός και
λοιποί).
Το αρ.
182002/1444/11-09-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52 210.000,00

6

Διορισμός δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε
στο Τριμελές Εφετείο
Πειραιά (έφεση
Αικ.Κατσόγιαννου)
Το αρ.
116563/880/15-09-2017

02.01.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

819,64 210.000,00

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

7

Διορισμός δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε
στο Τριμελές Εφετείο
Πειραιά (έφεση
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΥ
Α.Ε.”)
Το αρ.
116561/878/15-09-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

819,64 210.000,00

8

Διορισμός δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή “Γεώργιος
Δ.Ανδρέου-Δημήτριος
Γ.Ανδρέου και Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία)
Το αρ.
73196/537/15-09-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

451,36 210.000,00 115.368,67 94.631,33

9

Δαπάνες συντήρησης
κτιρίου Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (εργασίες
ελαιοχρωματισμού)

02.01.073.0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή
κτιρίων γενικά

800,00 14.000,00 1.900,00 12.100,00

10

Δαπάνες συντήρησης
κτιρίου Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (εργασίες
μόνωσης ταράτσας)

02.01.073.0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή
κτιρίων γενικά

400,00 14.000,00 2.700,00 11.300,00

11

Δαπάνες συντήρησης
κτιρίου Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (υδραυλικές
εργασίες - συντήρηση
λεβητοστασίου)

02.01.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

500,00 64.384,06 56.277,28 8.106,78

12

Δαπάνη κατασκευής
δικτύου δομημένης
καλωδίωσης στο κτήριο
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της (ΠΡΩΗΝ
ΔΕΣΕ) Δ.Τ.Ε. Π.Σ.Ε.
17REQ001939640
2017-09-13

02.01.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

1.612,00 64.384,06 56.777,28 7.606,78

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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13

Δαπάνη διεξαγωγής
επιμορφωτικού σεμιναρίου
τεχνικών στελεχών
(μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ)με
θέμα τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες έργων
σύμφωνα με το Ν.
4412/2016

02.01.073.0881.01

Αμοιβές για
εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση
επιμόρφωση

2.400,00 12.000,00 4.200,00 7.800,00

14

Ετήσια συνδρομή μηνιαίας
ενημέρωσης
κατασκευαστικής
νομοθεσίας ιδιωτικών και
δημοσίων έργων “Δομική
Ενημέρωση” με DVD 2017

02.01.073.0899.01
Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

347,20 404.736,00 265.816,23 141.919,77

15

Ετήσια συνδρομή
ενημέρωσης
κατασκευαστικής
νομοθεσίας ιδιωτικών και
δημοσίων έργων “Δομική
Ενημέρωση” με DVD
2017-Άδεια χρήσης DVD

02.01.073.0899.01
Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

312,48 404.736,00 266.163,43 138.572,57

16

Ετήσια συνδρομή
ενημέρωσης
κατασκευαστικής
νομοθεσίας ιδιωτικών και
δημοσίων έργων “Δομική
Ενημέρωση” (με Web
εφαρμογή)

02.01.073.0899.01
Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

136,40 407.736,00 266.475,91 138.260,09

17

Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας για ένα (1)
άτομο (συντηρητής κήπου)

02.01.073.1459.01

Λοιπές
προμήθειες για
μη
μισθολογικές
παροχές στους
εργαζομένους
σχετιζόμενες
με την ορθή
λειτουργία του
φορέα
(περιλαμβάνει
τη δαπάνη
παροχής
γάλατος,
μέσων
ατομικής
προστασίας
κλπ.)

450,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00

18

Προμήθεια υλικών για την
κατασκευή δικτύου
δομημένης καλωδίωσης
στο κτήριο του
μηχανολογικού
εξοπλισμού (ΠΡΩΗΝ
ΔΕΣΕ) της Δ.Τ.Ε. Π.Σ.Ε.
17REQ001939640
2017-09-13

02.01.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 3.100,00 63.000,00 41.163,40 21.836,60

ΣΥΝΟΛΑ 14.557,42

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1819
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ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 204542/4529/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 204591/2195/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση δαπανών στον προμηθευτή, ο οποίος αναδείχθηκε υποψήφιος

ανάδοχος έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως ειδικότερα:

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Αρ.
Πρωτ.

Εισήγησης
Υπηρεσίας

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

Παροχή Υπηρεσιών
για Αποστολή/Διανομή
Λογαριασμών Τελών
Άρδευσης Κωπαιδικού
Πεδίου για το έτος 2017.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛΤΑ) Α.Ε.

ΑΦΜ:094026421

ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.
ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ Δ/νση:
Απέλλου 1

-10188 Αθήνα

(Αρ. Προσφ.:
202461_4488/

15-9-2017)

1391/24-07-2017

(αρ.πρακτ. 27)

ΑΔΑ:
6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π

Ε.Φ.: .073
ΚΑΕ.5429

.

Αρ. Δέσμευσης
2644/28-07-2017

ΑΔΑ:
61Ξ07ΛΗ-ΚΟΡ

4.000,00 €

2

Παροχή Υπηρεσιών
για
Εκτύπωση/Εμφακέλωση
Ειδοποιητηρίων
Λογαριασμών Τελών
Άρδευσης Κωπαιδικού
Πεδίου για το έτος 2017.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
(ΕΛΤΑ) Α.Ε.

ΑΦΜ:094026421

ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.
ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ Δ/νση:
Απέλλου 1

-10188 Αθήνα

(Αρ. Προσφ.:
202268_4480/

15-9-2017)

1391/24-07-2017
(αρ.πρακτ. 27)

ΑΔΑ:
6ΔΝΒ7ΛΗ-02

Ε.Φ.: .073
ΚΑΕ.5429

.

Αρ. Δέσμευσης
2643/28-07-2017

ΑΔΑ:
Ω1Λ27ΛΗ-Ζ06

4.000,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε για τις δαπάνες αποστολής των λογαριασμών άρδευσης στην
Κωπαϊδα μια και η χρέωση γίνεται με πολιτικά απαράδεκτο τρόπο που πλήττει καίρια τους μικρομεσαίους
αγρότες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1820
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ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 198805/4383/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204709/2200/19-09-2017, και 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, όπως ειδικότερα:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια
αναλωσίμων υλικών
για τις ανάγκες
καθαρισμού του
οδικού δικτύου της
Π.Ε. Βοιωτίας,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες 539.41 13.000,00 7.454.03 5.545.97

2

Παροχή υπηρεσιών για
επισκευή κλειδαριών
για προμήθεια
κλειδαριών και
κλειδιών, σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες 2.000,00 13.000,00 7.993.44 5.006.56

3

Κάλυψη δαπάνης για
επισκευή των
κεντρικών μονάδων
στο σύστημα
συναγερμού στη
Λιβαδειά σύμφωνα με
το 3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1

02.05.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

496.00 89.624,86 73.260,90 16.363,96

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.035.41 102.624,86 81.254,34 21.370,52 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1821

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204151/4844/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204537/2190/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

α/α Τίτλος Έργου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1

3ος λογαριασμός του έργου:«Κατασκευή
Περιβάλλοντος Χώρου Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης
2016ΕΠ06600001
ΣΑΕΠ 066
Σχετ: αρ. πρωτ.: 198849/4296/14-9-2017
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας.

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ

Ε.Δ.Ε
19.019,57 02.02.071.9379.01

 Προϋπολογισμός έργου: 169.615,55
 Πληρωμές μέχρι σήμερα 42.248,06
 Παρόντας λογαριασμός: 19.019,57
 Σύνολο: 61.267,63
 Υπόλοιπο εγκρίσεων: 108.347,92

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1822

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204147/4843/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204547/2191/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 €) για

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ
1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΦΑ 165,00

2 ΣΔΡΕΓΑΣ ΣΚΕΥΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 75,00

ΣΥΝΟΛΟ 240,00

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1823

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204146/4842/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204555/2192/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει τη δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για
παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2017, όπως ειδικότερα:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

εργασίες
αφαίρεσης
χωρισμάτων
καθώς και
μεταφορά των
υλικών, στα
γραφεία 306 και
307 της Δ/νσης
Διοικητικού -
Οικονομικού της
Π.Ε.Εύβοιας

02.02.073.
0851.01

αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή κτιρίων
γενικά

496,00 4.000,00 3.112,40 391,60

2

παροχή
υπηρεσιών
εγκατάστασης
δομημένης
καλωδίωσης και
εξοπλισμού
(επέκταση
καλωδίωσης σε
υφιστάμενες
θέσεις εργασίας
καθώς και
προσθήκη νέας
καλωδίωσης) για
τις ανάγκες της
Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

2.480,00 34.437,33 26.354,12 5.603,21

3

παροχή
υπηρεσιών για
την επισκευή του
ηλεκτροπαραγωγ
ού ζεύγους που
είναι
εγκατεστημένο
στο κτίριο της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

1.364,00 34.437,33 28.834,12 4.239,21

4

παροχή
υπηρεσιών για
την εξάμηνη
ασφάλιση
οχήματος με αρ.
κυκλοφορίας
ΚΗΟ 3384

02.02.073.
0899.01

Λοιπές ειδικές
αμοιβές

170,00 115.073,11 106.205,21 8.697,90

5

προμήθεια
δομημένης
καλωδίωσης
(καλώδια UTP,
πρίζες UTP,
patch panel,
κανάλι) για την
επέκταση της
καλωδίωσης
στους χώρους

02.02.073.
1329.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης

επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού 992,00 6.000,00 4.139,51 869,49
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των γραφείων
της
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της
Π.Ε. Εύβοιας

6

Παροχή
υπηρεσιών για
τον από εδάφους
δολωματικό
ψεκασμό
ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του
Προγράμματος
Συλλογικής
Καταπολέμησης
του δάκου Ελιάς
στην ΠΕ Εύβοιας
για το έτος 2017

02.02.073.
5241.01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγής

220.000,00 563.366,17 145.889,04 197.477,13

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 225.502,00 757.313,94 314.534,40 217.278,54

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1824

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 204520/4858/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή,
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 205008/2207/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν

υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», όπως ειδικότερα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (1) του παρόντος πρακτικού.

β) Εγκρίνει την διόρθωση της αριθ. 1467/07-08-2017 απόφασης (ΑΔΑ : 6ΒΟ37ΛΗ-ΥΕ0) της
Οικονομικής Επιτροπής, λόγω λάθους στο πεδίο περιγραφής της δαπάνης. Συγκεκριμένα η δεύτερη
γραμμή του πίνακα (Α/Α: 2) της απόφασης αντικαθίσταται ως προς το ορθό, όπως ειδικότερα στον πίνακα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (2) του παρόντος πρακτικού:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1825

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204306/2141/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204691/2198/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

α) Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017, όπως ειδικότερα:
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού

COSMOTE του
Αντιπεριφερειάρχη της

ΠΕ Φωκίδας σύμφωνα με
τις

αριθμ.οικ.136342/2286/0
2.09.2016 και

οικ.9452/187/18.01.2017
Αποφάσεις του

Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 15.07.2017 έως

14.08.2017

02.04.073.0826.01 Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας 56,36

2
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών

OTE
02.04.073.0824.01

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

679.00

3

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού
ύδρευσης της Δ/νσης

πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Ιανουάριος και

Φεβρουάριος 2016

02.04.073.0831.01 Ύδρευση και άρδευση 51,51

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 786,87

β) Εγκρίνει για την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017 από τον ειδικό Φορέα 073, όπως ειδικότερα:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

πληρωμή εργασίας
για απεγκατάσταση
και εγκατάσταση 3

(τριών ) κλιματιστικών
μηχανήματος στο
κτίριο της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών της
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.0
851.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
κτιρίων γενικά,
εγκαταστάσεων
στρατωνισμού,
ελλιμενισμού,

αερολιμένων και
λοιπών
μόνιμων

εγκαταστάσεων

285,00 9.190,00 5.243,00 3.662,00

2.

Πληρωμή εργασίας
(αλλαγή Φούσκες

Μπιλιοφόρου, ψαλίδι)
για την επισκευή του
ΚΗΥ 7934 οχήματος
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0
861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

105,40 11.935,60 7.465,98 4.364,22

3.

Πληρωμή Εργασίας
για γενικό πλύσιμο
στα ΚΗΗ-1629 ΚΗΥ
7901 και ΚΗΥ 7934
οχήματα της Π.Ε

Φωκίδας .

02.04.073.0
861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

55,08 11.935,60 7.571,38 4.309,14
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

4.

πληρωμή εργασίας
επισκευής βλάβης

στην γραμμή ελέγχου
Βαρέων Οχημάτων
στο ΚΤΕΟ της Π.Ε

ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

186,00 12.205,02 7.428,26 4.590,76

5.

Για την πληρωμή
προμήθειας ειδών

καθαριότητας για τις
ανάγκες του τμήματος
Κτηνιατρικής της Π.Ε

Φωκίδας

02.04.073.
1231.01

Προμήθεια
ειδών

καθαριότητας
342,45 3.190,00 1.703,40 1.144,15

6.

Πληρωμή Προμήθειας
ανταλλακτικών
(Φούσκες

Μπιλιοφόρου,
ψαλίδι) για την

επισκευή του ΚΗΥ
7934 οχήματος της

Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.
1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

132,68 23.138,60 16.005,13 7.000,79

7.

πληρωμή προμήθειας
Ανταλλακτικών για
την επισκευή βλάβης
στην γραμμή ελέγχου
Βαρέων Οχημάτων
στο ΚΤΕΟ της Π.Ε

ΦΩΚΊΔΑΣ

02.04.073.
1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

471,20 3.500,00 2.314,06 714,74

8.

Για την πληρωμή
προμήθειας ενός
διαδικτυακού
εκτυπωτή τύπου HP
laserjet P3005dn για
τις ανάγκες της
Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της
Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

600,00 8.796,40 8.030,00 166,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
2.177,81 83.891.22 55.761,21 25.952,20

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1826

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της συμπληρωματικής της 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 7792/19-09-2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών
Αναφορών προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204479/2186/19-09-2017, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνει την συμπληρωματική της 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017,
όπως αναλύεται στην εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων-Εξόδων των
Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε, αναφέροντας ότι “Στα πλαίσια της κοπτορραπτικής
μετακινούμε ποσά για να ανταποκριθούμε στις λειτουργικές ανάγκες της Περιφέρειας. Την ίδια ώρα δεν
λέτε κουβέντα για την συνεχιζόμενη και εντεινόμενη υποχρηματοδότηση. Δίνετε συνεντεύξεις και
εξαγγέλλετε έργα, στα πλαίσια ειδικών και έκτακτων – τάχα - χρηματοδοτήσεων για να καλλιεργήσετε
εντυπώσεις και να για να διαφυλάξετε το profile της κυβέρνησης. Σας κάνουμε γνωστό πως με τα λόγια,
όσο φανταχτερά και αν είναι… δεν μπορείτε να κρύψετε πως ασχολείστε μόνο με δρόμους και έκτακτες
ανάγκες….. Με λίγα ψίχουλα για την στήριξη της ακραίας φτώχειας, που απέχει πάρα πολύ από τις
πραγματικές ανάγκες. Διαφωνούμε με αυτή την πολιτική λογική και ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις”

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1827

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 42o: Συγκρότηση επιτροπών για την διαδικασία επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204324/2142/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 204517/2187/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών:

Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-
ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

1. Κολοβός Ηλίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών και αναπληρωτής αυτού ο Μαστροβασίλης Στέφανος
του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

2. Μαργαρίτης Γεώργιος του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και αναπληρωτής αυτού ο
Αθανάσιος Μαλισιώρας, του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

3. Σώρρας Δημήτριος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών-Εργοδηγών Αυτοκινήτων, υπάλληλος της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών και αναπληρωτής αυτού ο Κουτρολίκος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ
Τεχνικών/Τεχνιτών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Έργο της επιτροπής είναι η έρευνα αγοράς, η συλλογή προσφορών και η απόφαση (πρακτικό) για την
προμήθεια των αναγκαίων, για την επισκευή των οχημάτων ανταλλακτικών και λοιπών υλικών,καυσίμων
και λιπαντικών, από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού
και προμηθειών του δημοσίου, καθώς και η βεβαίωση της ανάγκης εργασιών επισκευής και συντήρησης
των οχημάτων από δημόσιο ή ιδιωτικό συνεργείο.

Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

1. Καλυβιώτη Ιουλιάνα του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών και αναπληρώτρια αυτής η Ξανθούλη Ιουλία του κλάδου ΔΕ
Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

2. Βαίνου Παγώνα του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης
και αναπληρωτής αυτής ο Νικόλαος Κανελλόπουλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού,
υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

3. Μπούτσικος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Οδηγών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
αναπληρωτής αυτού ο Κολομέτσος Παναγιώτης του κλάδου ΔΕ Τεχνικών-Τεχνιτών,
υπάλληλος του Τμήματος ΠΣΕΑ.
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Έργο της επιτροπής είναι η βεβαίωση και η προμήθεια των ανταλλακτικών και λοιπών υλικών καθώς
και η πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας.

Οι επιτροπές θα εκτελούν το έργο τους εντός του ωραρίου εργασίας και σε ημέρες και ώρες που θα
αποφασίζουν ανάλογα με τις ανάγκες και την διεκπεραίωση του έργου τους και θα τηρούν κατάσταση με τις
εγκρινόμενες επισκευές, συντηρήσεις, ανταλλακτικά και καύσιμα υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

Τα πρακτικά των επιτροπών αυτών θα υποβάλλονται στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης και στο Τμήμα
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας
σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και η εκκαθάριση της δαπάνης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε λευκό ως προς τα πρόσωπα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1828

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση τροποποίησης αριθμ. 56/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 204328/2143/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας προς
την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 204527/2188/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ως

προς ορισμένα μέλη ως εξής:

Α) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

α) Κουτσού Αλεξάνδρα του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης
Ανάπτυξης με αναπληρωτή αυτής τον Δελή Ευθύμιο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

β) Καστρίτη Παρασκευή του κλάδου ΤΕ Ιχθυολόγων, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής με αναπληρώτρια αυτής την Πούλου Παναγούλα του κλάδου ΔΕ
Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης.

γ) Καραγκιζοπούλου Πηνελόπη του κλάδου ΠΕ Χημικών, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης με
αναπληρωτή αυτής τον Κορομπίλη Ηλία του κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια των διαγωνισμών και η αξιολόγηση των προσφορών, ο έλεγχος
της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων, για την συμμετοχή τους στην διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης, ο αποκλεισμός των προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία, η απόρριψη
των προσφορών, η κατακύρωση των αποτελεσμάτων η αποδέσμευση των εγγυήσεων, η ματαίωση της
διαδικασίας, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης καθώς και η παροχή γνωμοδότησης για κάθε άλλο θέμα
που ανακύπτει και την διαδικασία της ανάθεσης.

Β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

α) Σιδηρόπουλος Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής με αναπληρωτή αυτού τον Αναστασίου Λάμπρο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού.

β) Κανελλόπουλος Νικόλαος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με αναπληρωτή αυτού τον
Δημητρέλλο Ηλία του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης.

γ) Κοντοκοντή Δημήτριο του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης με
αναπληρωτή αυτού τον Δασκαλόπουλο Κωνσταντίνο του κλάδου ΤΕ υπάλληλο της Πολιτικής
Προστασίας.
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Έργο της επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον ν. 4412/2016 ενστάσεις και
προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την περ. η, παρ. 1. Του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Γ) Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

α) Παπαδοπούλου Ευαγγελία του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
με αναπληρώτρια αυτής την Φουσέκη Γεωργία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων υπάλληλο του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.

β) Δασκαλόπουλος Κωνσταντίνος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας με αναπληρωτή αυτού τον Τσώνο Ευθύμιο του κλάδου ΔΕ Συντηρητών,
υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού.

γ) Κατραμάτος Ηλίας του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλο της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού με αναπληρώτρια αυτού την Σορώκου Αρχοντούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης.

Έργο της επιτροπής είναι το να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου
της σύμβασης προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς λειτουργικούς η και επιχειρησιακούς ελέγχους του
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από την σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται την λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

Δ) Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

α) Μιχαλάκης Πέτρος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με αναπληρωτή αυτού τον Ανδρεόπουλο Ηλία του
κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

β) Κατσαρέλη Χαρίκλεια του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτών, υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας-Πρόνοιας με
αναπληρωτή αυτής τον Λεοντίου Ευστάθιο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής υπάλληλο του Τμήματος
Πληροφορικής.

γ) Αράχωβας Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής με αναπληρώτρια αυτής την Βαίνου Παγώνα του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης

Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής
υπηρεσιών.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε λευκό ως προς τα πρόσωπα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1829

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ.
Θεμιστοκλή Χειμάρα.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 205064/2136/19-09-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
(Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας) προς την Επιτροπή, το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 205147/2212/19-09-2017, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ. Θεμιστοκλή

Χειμάρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του ν. 3852/2010, ως ακολούθως:
α) Στις 18/09/2017 στην Αθήνα, με σκοπό συνάντηση με αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, για το έργο Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
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β) Στις 28/09/2017 στην Αθήνα, με σκοπό συνάντηση με ΤΑΙΠΕΔ, για έργα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1830

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 Ιωάννα Μπερτσιμά

Χάρης Σανιδάς

Ηλίας Σανίδας

Ευστάθιος Κάππος

Δημήτριος Βουρδάνος

Θωμάς Γρεβενίτης

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1)

A/A
Δαπάνη Προμηθευτής

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1 Παροχή υπηρεσιών ετήσιας
ασφάλισης δύο (2) δικύκλων
με αρ. κυκλ. ΤΜΑ 8023 της
Π.Ε. Εύβοιας από 30-09-2017
έως 30-09-2018.

NP INSURANCE – ΝΕΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094035800
ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά
Τ. Δ/νση: Ευριπίδου & Πύλης 17,
185 32 Πειραιάς.

Αρ.πρωτ.:
187683/4447/
29-08-2017.

1665/04-09-2017
Πρακτικό 32ο,Θέμα 28ο, α/α 2
(ΑΔΑ: Ψ26Λ7ΛΗ-ΖΜ0).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0899

Αρ. Δέσμευσης: 196818/4661.
ΑΔΑ: 6477ΛΗ-9Ε7

117,00 €

2 Παροχή υπηρεσιών ετήσιας
ασφάλισης δύο (2) δικύκλων
με αρ. κυκλ. ΤΜΑ 8024 της
Π.Ε. Εύβοιας από 30-09-2017
έως 30-09-2018.

NP INSURANCE – ΝΕΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094035800
ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά
Τ. Δ/νση: Ευριπίδου & Πύλης 17,
185 32 Πειραιάς.

Αρ.πρωτ.:
187683/4447/
29-08-2017.

1665/04-09-2017
Πρακτικό 32ο,Θέμα 28ο, α/α 2
(ΑΔΑ: Ψ26Λ7ΛΗ-ΖΜ0).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0899

Αρ. Δέσμευσης: 196818/4661.
ΑΔΑ: 6477ΛΗ-9Ε7

117,00 €

3 Προμήθεια ανταλλακτικών
(γρύλλοι ηλεκτρικών
παραθύρων) για το όχημα με
αρ. κυκλ. ΚΗΟ 3384 για τις
ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ: 067109405
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τ.Δ/νση: Σκιάθου 2, Χαλκίδα 34100
(Αρ. Πρ.: 203415/4814/18-09-2017)

Αρ.πρωτ.:
179588/4226/
14-08-2017.

1547/21-09-2017
Πρακτικό 30ο,Θέμα 30ο, α/α 15
(ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 1321

Αρ. Δέσμευσης: 187165/4462.
ΑΔΑ: 7ΚΤΝ7ΛΗ-ΗΚ4.

430,00 €

4 Προμήθεια αναλωσίμων
υλικών (αλυσίδες, μεταλλική
κεφαλή, μεσινέζα, κ.α)για τις
ανάγκες του συνεργείου
μηχανημάτων της Δ/νσης
Τεχνικών έργων.

Γ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΚΕ
ΑΦΜ: 800543137
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τ.Δ/νση: Σκύρου 1, Χαλκίδα 34100
(Αρ. Πρ.: 204505/4857/19-09-2017)

Αρ.πρωτ.:
179588/4226/
14-08-2017.

1547/21-09-2017
Πρακτικό 30ο,Θέμα 30ο, α/α 12
(ΑΔΑ: ΨΖΕΙ7ΛΗ-Λ9Β).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 1321

Αρ. Δέσμευσης: 187159/4456.
ΑΔΑ: Ω4ΨΛ7ΛΗ-ΙΑ3.

620,00 €

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

2 Παροχή υπηρεσιών ηχητικής
και φωτιστικής κάλυψης (6
ηχεία, 2 sub, 2 monitor,
μικρόφωνα, βάσεις, καλώδια &
4 λευκούς προβολείς) στα
πλαίσια της συνδιοργάνωσης
της Π.Ε. Εύβοιας με τον
Κυνηγετικό σύλλογο
Ληλαντίου Πεδίου της
εκδήλωσης «Γιορτή Κυνηγού
2017» που θα διεξαχθεί στις
09-08-2017.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ - ΙΩΑΝ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ο.Ε.
ΑΦΜ:998328500
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τ. Δ/ΝΣΗ: ΝΕΟΦΥΤΟΥ 49,
ΧΑΛΚΙΔΑ .Τ.Κ
34100

Αρ.πρωτ.:
165126/3589/
24-07-2017.

1328/17-07-2017
Πρακτικό 28ο,Θέμα 42ο.
(ΑΔΑ: 6ΣΗΘ7ΛΗ-Υ3Β).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0844

Αρ. Δέσμευσης: 173658/4104.
ΑΔΑ: ΩΞΜ57ΛΗ-3ΟΔ.

496,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3)

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1 Παροχή υπηρεσιών ετήσιας
ασφάλιση κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε.
Εύβοιας.

NP INSURANCE – ΝΕΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094035800
ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά
Τ. Δ/νση: Ευριπίδου & Πύλης
17, 185 32 Πειραιάς
(Αρ.Πρ.: 207099/4902/
21-09-2017)

Αρ.πρωτ.:
156329/3759/
18-07-2017.

1397/24-07-2017
Πρακτικό 27ο,Θέμα 50ο, α/α 3
(ΑΔΑ: 6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π).

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0899

Αρ. Δέσμευσης:
170039/3995.
ΑΔΑ: Ψ9ΩΧ7ΛΗ-Δ6Χ,
ΑΔΑΜ:
17REQ001790116.

6.599,00 €

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)

Α/A
ΔΡΟΜ
.

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦ.
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΜΕ (€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(€) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

2.11

ΑΡΓΥΡΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

1% 76,51 70 5.355,70 1.285,37 6.641,07

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΥΡΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

1% 85,11 5 425,55 102,13 527,68

ΣΥΝΟΛΑ 75 5.781,25 1.387,50 7.168,75

2.12

ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ-
ΜΠΡΑΒΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

2% 70,46 70 4.932,20 - -

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ-
ΜΠΡΑΒΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
(ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

2% 78,26 5 391,30 - -

ΣΥΝΟΛΑ 75 5.323,50 - -

2.23

Δ.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΠΡΑΣΙΑ - ΚΕΔΡΑ 1% 15,63 70 1.094,10 262,58 1.356,68

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔ.Σ.

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΠΡΑΣΙΑ - ΚΕΔΡΑ 1% 17,01 5 85,05 20,41 105,46

ΣΥΝΟΛΑ 75 1.179,15 282,99 1.462,14

2.33 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ

2% 30,79 70 2.155,30 - - ΚΟΥΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4)

Α/A
ΔΡΟΜ
.

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦ.
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΜΕ (€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(€)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ
2% 34,47 5 172,35 - -

ΣΥΝΟΛΑ 75 2.327,65 - -

2.38
ΒΟΥΛΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ
1% 16,91 70 1.183,70 - -

ΛΑΘΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΟΥΛΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ

1% 17,60 5 88,00 - -

ΣΥΝΟΛΑ 75 1.271,70 - -

ΑΔΑ: 72ΨΩ7ΛΗ-ΝΥΛ
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