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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2018
Αριθμός Πρακτικού 03

Στη Λαμία την 15η Ιανουαρίου 2018, 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. 44/5-3-2017 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07)
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. (οικ.) 6581/104/10-01-2018
πρόσκλησης, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010,
υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη, για να
αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 02/08-01-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της Έφεσης κατά της αριθμ. Α279/2016 απόφασης του 2ου
Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της Έφεσης κατά της αριθμ. Α491/2017 απόφασης του 2ου
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (αγωγή της Δήμητρας Σκουφάκη και του Γιάννου Αναστασίου).

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (αγωγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ”).

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (προσφυγή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά της αριθμ. 518/2014
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απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.-Λαμίας και της αριθμ. πρωτ. Μ182/2014 Πράξης Επιβολής Προσθέτων
Τελών (ΠΕΠΕΕ) του Ι.Κ.Α-Λαμίας).

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (ανακοπή της Δήμητρας Τσαραμπάρη).

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία “STAR AE-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακύρωσης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.”).

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακύρωσης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.-Κ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ” κ.λπ. [συν.3]).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018”, των όρων της διακήρυξης και των
λοιπών τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δημοπράτησης του 4ου υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ», των όρων
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.),
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΝΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΛΑΡΥΜΝΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης, προϋπολογισμού 443.548,39 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ - ΓΡΑΒΙΑ», Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - Β΄ ΦΑΣΗ», Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του αριθμ. 3/03-01-2018 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του
διαγωνισμού “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α), Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια γραφικής ύλης και
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας”, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού
και γ) της εν λόγω πολυετούς δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση του αριθμ. 2/08-01-2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων, αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2018-2019», συνολικού
προϋπολογισμού: 182.935,56 ευρώ (με Φ.Π.Α).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού του έργου «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 και 2019 στην Π.Ε. Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 1.493.321,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), β) των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού και γ) της εν λόγω πολυετούς δαπάνης και
δέσμευσης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 222049/8306/10-10-2017 σύμβασης του έργου
“Ένταξη σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα “THE TIPPING POINT” ως προς
τα άρθρα 1 και 5 περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του αριθμ. 2/09-01-2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του πρόχειρου διαγωνισμού
«Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την Π.Ε. Φωκίδας (Περίοδος 2017-2019) – Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες
συντήρησης έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 50.530,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α).

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 6286/287436/24-12-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις) στο
Νομό Βοιωτίας από 23-12-2017.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 2636/4/5-1-2018 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΛΘΖ7ΛΗ-18Λ), σε ορθή
επανάληψη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες από 04-01-2018).

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική
περίοδο 2015-2017», για τον καθαρισμό, την αποκατάσταση και συντήρηση οδών που χρησιμεύουν
ως αντιπυρικές λωρίδες προστασίας στον δρόμο από τον Τυμφρηστό και οδηγεί στη θέση «Νοντούτσι».

ΘΕΜΑ 27ο: ‘Έγκριση δαπάνης προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων (παγετός στην
περιοχή ΓΡΑΒΙΑΣ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ-ΠΕΝΤΑΓΙΟΥ από 10/12/2017), Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1006/4/3-1-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(χιονόπτωση της 03-01-2018).
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ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση δαπανών για τον καθαρισμό και την ενίσχυση των πρανών χειμάρρου της Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 287440/969/28-12-2017 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΔΡ27ΛΗ-ΟΤΥ), σε
ορθή επανάληψη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις από 27-12-2017).

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 902/2/04-01-2018 απόφασης (ΑΔΑ: 6AH67ΛΗ-ΓΙΚ) του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 284703/829/20-12-2017 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΝΡΓ7ΛΗ-5Θ0) του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των
χιονοπτώσεων από την 20η Δεκεμβρίου 2017 στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, Ιστιαίας-Αιδηψού,
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 071 και 073), για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων ή
παροχής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ. 290127/6807/3-1-2018 και οικ. 5805/180/9-1-2018 εισηγήσεις),
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες προμηθειών, εργασιών και παροχής
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση ορισμού υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, οικονομικού έτους
2018, και έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης (δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899), Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844), από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, για συνδιοργάνωση με την ‘Ένωση Ελλήνων
Φυσικών-Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και τον Πολιτιστικό-Επιστημονικό και Φιλοσοφικό
Όμιλο «300», της εκδήλωσης Master Classes Σωματιδιακής Φυσικής, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844), από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 27η
AGROTICA 2018, τη Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, από
1-4/02/2018 στη Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844), από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων,
εκδήλωσης με θέμα την Εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη (παρελθόν, παρόν, μέλλον), στις
28/01/2018, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης-δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και
τεχνικού ασφαλείας, για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης υπηρεσιών και προμηθειών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 41ο: ‘Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 071,073), για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων ή παροχής
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 42ο: ‘Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα-μελέτες-προμήθειες του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 43ο: ‘Έγκριση ορισμού υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, οικονομικού έτους
2018, και έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης (δεκτικού ΚΑΕ 04.073.0899), Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 44ο: ‘Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης, από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2018 (Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844), για την μεταφορά των μαθητών των σχολείων του Νομού Φωκίδας
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού για την συμμετοχή τους στην Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού.

ΘΕΜΑ 45ο: ‘Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης, από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων και παροχής υπηρεσιών,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 46ο: ‘Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για την συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία
Χειμερινών Αθλημάτων, της εκδήλωσης “Διεκδίκηση Χιονονιφάδας 2018”, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 47ο: ‘Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 48ο: ‘Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
μισθοδοσίας κλπ., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 49ο: ‘Έγκριση συγκρότησης επιτροπών του ν. 4412/2016 της Π.Ε Ευρυτανίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. οικ. 2989/46/05-01-2018 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΥΣ17ΛΗ-1ΗΑ) του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας,
όπως ήταν σε ισχύ έως 31-12-2017.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση διόρθωσης των αριθμ. 1870/02-10-2017 και 1965/16-10-2017 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των προσωρινών μειοδοτών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μεταφοράς μαθητών και διαπραγμάτευσης της 12ης/10/2017, αντίστοιχα, για τα σχολικά έτη 2017-2018,
2018-2019 και 2019-2020, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 42/08-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
εγκρίσεως των τροποποιήσεων-διορθώσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, για τα σχολικά έτη
2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, Π.Ε. Εύβοιας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα οκτώ (9) μέλη:
1) Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος,
2) Φακίτσας Βασίλειος, Αντιπρόεδρος,
3) Σανιδάς Χαράλαμπος, τακτικό μέλος,
4) Σανίδας Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος του Αργυρίου Δημήτριου,
5) Κάππος Ευστάθιος, τακτικό μέλος,
6) Βαρδακώστας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,
7) Τιμπλαλέξης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος του Γρεβενίτη Θωμά,

ΑΔΑ: 6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ



6

8) Γκικόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος,
9) Ευαγγελίου Παναγιώτης, τακτικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 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. Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
2) Ο κ. Καρνάβας Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής

Λειτουργίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΣΕ.
3) Ο κ. Τσελάς Σταύρος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής

Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
4) Ο κ. Βλαχάκης Μιχαήλ, Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων της

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
5) Ο κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΣΕ.
6) Η κα Σφήκα Φωτούλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΣΕ.

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: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων με κωδικό 801 [ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΟΥ- ΜΑΝΑΡΘΙ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)] και κωδικό 829 (ΤΑΞΙ ΠΥΡΓΙ- ΑΥΛΩΝΑΡΙ- ΝΕΟΧΩΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) στους δεύτερους μειοδότες των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη μεταφορά μαθητών της
Π.Ε. Εύβοιας, λόγω αποποίησης τους από τους προσωρινούς μειοδότες.

H εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης επιβάλλεται λόγω της φύσης του.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διόρθωσης της αριθμ 9/3-1-2018 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες προμηθειών, εργασιών,
παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η εισήγηση του θέματος, ως έκτακτο, κρίνεται αναγκαία διότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην
πληρωμή του ανωτέρω διατροφικού επιδόματος για το οικονομικό έτος 2018.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Παράταση όλων των υφιστάμενων μαθητικών δρομολογίων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4508/17 και λόγω μη ανάδειξης μειοδότη του νέου διαγωνισμού
μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.

H εισαγωγή του θέματος προ ημερήσιας διάταξης επιβάλλεται λόγω της φύσης του.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 68

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων με κωδικό 801 [ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΟΥ- ΜΑΝΑΡΘΙ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)] και κωδικό 829 (ΤΑΞΙ ΠΥΡΓΙ- ΑΥΛΩΝΑΡΙ- ΝΕΟΧΩΡΙ &
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) στους δεύτερους μειοδότες των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη Μεταφορά Μαθητών
της Π.Ε. Εύβοιας, λόγω αποποίησης τους από τους προσωρινούς μειοδότες.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 7622/237/10-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 7865/106/10-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Εγκρίνει, την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 108 του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/2017), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4508/2017
(ΦΕΚ Α’ 200/22-12-2017), ανάθεση της εκτέλεσης:

α) του δρομολογίου με κωδικό 801 [ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΟΥ-ΜΑΝΑΡΘΙ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)] της
διαγωνιστικής διαδικασίας της 12ης Οκτωβρίου 2017 με διαπραγμάτευση (ΑΔΑ: 61Ρ57ΛΗ-ΓΓ0), στον
2ο προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού: Μωραΐτη Φώτιο με ΤΑΕ 2419, τιμή προσφοράς άνευ Φ.Π.Α.
10,36 ευρώ και ποσοστό έκπτωσης 0,10 %, λόγω αποποίησης αυτού από τον 1ο προσωρινό μειοδότη:
Φιλιππή Αναστάσιο με το αρ. πρωτ.: 257295/6417/21-11-2017 έγγραφο.

β) του τροποποιημένου, με την αρ. 42/08-01-2018 απόφαση, δρομολογίου με κωδ. 829 (ΤΑΞΙ
ΠΥΡΓΙ- ΑΥΛΩΝΑΡΙ- ΝΕΟΧΩΡΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 17PROC006237341), στον 2ο προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού: Σκουρλή
Βασίλειο με ΤΑΕ 2771 και ποσοστό έκπτωσης 5,00 % επί του ημερησίου κόστους, λόγω
αποποίησης αυτού από τον 1ο προσωρινό μειοδότη: Κρινή Ευάγγελο με το αρ. πρωτ.:
260188/6506/24-11-2017 έγγραφο.

ii) Εγκρίνει την μερική κατάπτωση της με αρ. 2817005946/29-06-2017 Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το ποσό των 393,44 €, που αντιστοιχούν στο δρομολόγιο με κωδ.
829 για το οποίο αποσύρεται η προσφορά του Κρινή Ευαγγέλου μέσω αποποίησης (αρ. 2.2.2.3. της αρ.
110683/2513/25-05-2017 Διακήρυξης).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 69

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διόρθωσης της αριθμ 9/3-1-2018 προηγούμενης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες προμηθειών, εργασιών,
παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 9593/543/12-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς-Τμήμα Λογιστικής
Διαχείρισης προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 9635/116/12-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ 9/3-1-2018 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό, οικονομικού έτους
2018, (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες προμηθειών, εργασιών, παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας,
ως προς τον λανθασμένο ΚΑΕ, της Α/Α 116 δαπάνης του σχετικού πίνακα,ως ακολούθως:
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 70

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Παράταση όλων των υφιστάμενων μαθητικών δρομολογίων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4508/17 και λόγω μη ανάδειξης μειοδότη του νέου διαγωνισμού
μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 9784/288/12-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 9813/117/12-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση των υφισταμένων δρομολογίων μέχρι την ανάδειξη μειοδότη από τον νέο
διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και όχι αργότερα της 28-2-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 71

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το τακτικό μέλος της
Επιτροπής κ. Γκικόπουλος Γεώργιος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Η απάντηση των εργαζομένων και του λαού στο νέο γύρο της αντιλαϊκής επίθεσης δίνεται στους
αγώνες.

Κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η μαχητική απάντηση στο νέο αντιλαϊκό πολυνόμο της κυβέρνησης,
στα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα της τρίτης «αξιολόγησης» που νομοθετούνται κατά παραγγελία
του κεφαλαίου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν : το χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, η επέκταση των
πλειστηριασμών, η παραπέρα προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων ….. Που φυσικά προστίθενται στα μέτρα,
που όλοι μαζί, οι διαχειριστές του συστήματος ψήφιζαν με πρόσχημα μνημονιακές απαιτήσεις εδώ και
χρόνια.

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ-

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

116

Πάσης φύσεως δαπάνες
σε εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων-
Διατροφικό επίδομα
Λώλου Σ.

02.01.073.0892.01 Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων

6.312,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 6.312,00
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Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας, πως, απέναντι στα παραμύθια της «δίκαιης ανάπτυξης» χρειάζεται
να αντιπαρατάξουμε την πιο πλατιά, μαζική και οργανωμένη πάλη των εργαζομένων και του λαού που
μπορεί να βάλει εμπόδια σ' αυτήν την επίθεση…. Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις αντεπίθεσης
απέναντι σε παλιά και νέα μέτρα….. Να βγάλουμε στο προσκήνιο τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες!»

Συνεχίζοντας, ανέφερε τα εξής ειδικότερα:
«Δεν θα επανέλθουμε στα θέματα που μέχρι σήμερα έχουμε θέσει και δεν απαντήθηκαν…. Όλα αυτά
θα τα θέσουμε , μαζί με τις πολιτικές μας εκτιμήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Επιπλέον, θεωρούμε πολιτική υποχρέωση μας να ζητήσουμε να συζητηθούν στη οικονομική

επιτροπή ορισμένα ζητήματα.
1. Την πραγματοποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης για το κόστος των παρεμβάσεων της

Περιφέρειας σε έκτακτες ανάγκες τα τελευταία 5 χρόνια.
2. Εκτίμηση των απευθείας αναθέσεων, που έγιναν τα τελευταία χρόνια και των έργων που έγιναν ή

των υπηρεσιών που παρελήφθησαν.
3. Τους ενοικιαζόμενους χώρους που διατηρούμε σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.»

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 02/08-01-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

H Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό της αριθμ. 02/08-01-2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ωστόσο, ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να καταγραφούν οι κάτωθι παρατηρήσεις του
αναφορικά με το Θέμα 6ο, απόφαση 51/2018 του πρακτικού της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής στις 08-01-2018. Έτσι, αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση στα ακόλουθα :

«Στο απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της 8/1/2018 και συγκεκριμένα στην απόφαση 51, δεν
απεικονίζεται η συζήτηση που έγινε αλλά και το τελικό αποτέλεσμα αλλοιώνεται.

Με την ευκαιρία του συγκεκριμένου θέματος, που αφορούσε πληρωμή επειγουσών παρεμβάσεων στην
γέφυρα του ΙΝΑΧΟΥ, τέθηκαν ζητήματα σε σχέση με το ιστορικό παρεμβάσεων της Περιφέρειας στο ίδιο
σημείο από το 2014, που συνδέονται με τα αποτελέσματα που αντιμετωπίζουν οι αναθέσεις που σήμερα
καλούμαστε να πληρώσουμε.

Διατυπώθηκαν αμφιβολίες και ερωτηματικά για την πρακτική της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Καταγγέλθηκε επίσης πως τροποποιείται η Τεχνική μελέτη της γέφυρας που θα κατασκευασθεί στον
συγκεκριμένο χώρο, μετά τον διαγωνισμό που έγινε με βάση άλλη μελέτη και μάλιστα χωρίς γνώμη της
Οικονομικής Επιτροπής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Με ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με τους λόγους που επιβάλουν την καινούργια μελέτη και χωρίς
αιτιολογία για το τι ακριβώς μελέτησε ο πρώτος μελετητής…..

Σε αυτή την βάση καταλήξαμε, όπως την στιγμή της συνεδρίασης έγινε αντιληπτό… ΝΑ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ το ζήτημα.

Όλα αυτά δεν απεικονίζονται στο απόσπασμα πρακτικών και φυσικά ζητώ να καταχωρηθούν σήμερα,
επιφυλασσόμενος να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματα μου.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 72

ΑΔΑ: 6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της Έφεσης κατά της αριθμ. Α279/2016 απόφασης του 2ου
Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 1294/1/03-01-2018
έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 1690/22/03-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την άσκηση Έφεσης κατά της με αριθμό Α279/2016 απόφασης του 2ου Τμήματος του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή κατά το μέρος
που στρέφεται κατά της υπ’ αριθμόν 579/1478/5-2-2002 απόφασης του Νομάρχη Ευβοίας, γίνεται δεκτή
εν μέρει η προσφυγή και ακυρώνεται η υπ’ αριθμόν 10136/1-8-2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και η υπ’ αριθμόν 513/Φ14/664/26-3-2002 απόφαση του
Νομάρχη Ευβοίας, προκειμένου να στηριχθεί η εγκυρότητα επιβολής του αυξημένου προστίμου κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2516/1997, σύμφωνα και με όσα ειδικότερα αναφέρονται στην ανωτέρω
αναφερόμενη εισήγηση-γνωμοδότηση.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε να γίνει προσφυγή, ενώ παράλληλα σχολίασε ως
“απαράδεκτη” την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας που δεν προτείνει συγκεκριμένα αυτό που συμφέρει
την Περιφέρεια, αλλά ενημερώνει με ένα ασαφές -και χωρίς ολοκληρωμένα στοιχεία- σημείωμα και
απαριθμεί ουδέτερα τις λύσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 73

ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της Έφεσης κατά της αριθμ. Α491/2017 απόφασης του 2ου
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 2093/2/04-01-2018
έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 2212/23/04-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Την μη άσκηση Έφεσης κατά της με αριθμό Α491/2017 απόφασης του 2ου Τμήματος του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. 41/29-1-2009
προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ληλαντίων Ευβοίας (νυν Δήμου
Χαλκιδέων) καθώς και την παράλειψη του ιδίου ως άνω Δήμου να διαβιβάσει την αίτηση στο αρμόδιο
όργανο της Διοίκησης, ήτοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,ως μη προβλεπόμενης, διότι η απόφαση
αυτή είναι ανέκκλητη κατά το άρθρο 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και σε κάθε
περίπτωση δεν βάλλει κατά της Περιφέρειας, αφού αναπέμπει την υπόθεση στο Δήμο Χαλκιδέων, για να
διαβιβάσει την αίτηση περί άρσης ρυμοτομικού βάρους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα και
με όσα ειδικότερα αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη εισήγηση-γνωμοδότηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 74

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (αγωγή της Δήμητρας Σκουφάκη και του Γιάννου Αναστασίου).

ΑΔΑ: 6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. ΤΤ.3334/9/09-01-2018
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 5821/59/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η Χριστίνα

Βούρβαχη του Γεωργίου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ.Δ.Σ.Λ.: 288], κάτοικος Λαμίας επί της οδού Πατρόκλου,
αρ. 5, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο
της 22/02/2018, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 20/03/2012
και με αριθμό δικογράφου ΑΓ56/25-9-2012 αγωγή, που άσκησαν η Δήμητρα Σκουφάκη και ο Γιάννου
Αναστάσιος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,
τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό (αμοιβή και Φ.Π.Α) 530,72 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 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 428 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας οφείλει να ενεργήσει

σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα
στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του
επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.

iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας να προβεί στις
ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη
δαπάνης, για το ως άνω αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε με την εισήγηση θεωρώντας αναγκαίο να γνωρίζει τις
απόψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, ανέφερε πως το εν λόγω θέμα αναφέρεται σε αγωγή,
που ζητά να υποχρεωθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να καταβάλει το ποσό των 39.165 ευρώ με τον
νόμιμο τόκο ως αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιάς, καθώς και για ηθική βλάβη εξαιτίας
τροχαίου συμβάντος που έλαβε χώρα το 2011, επί της Λεωφόρου Δερβενοχωρίων, εξαιτίας κακοτεχνίας
του οδοστρώματος με κλίση τμήματος αυτού προς τα δεξιά λόγω καθίζησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 75

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (αγωγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ”).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. ΤΤ. 258616/2013 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
5866/63/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η Σπυριδούλα
Σβερώνη, Δικηγόρος Καρπενησίου [Α.Μ.Δ.Σ. Καρπενησίου: 46], κάτοικος Καρπενησίου επί της οδού
Σακάλη, αρ. 7, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο
της 07/02/2018, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 31/12/2015
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και με αριθμό δικογράφου ΑΓ235/31-12-2015 αγωγή, που άσκησε η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 577 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 138,48), ήτοι συνολικό ποσό([αμοιβή και Φ.Π.Α) 715,48 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € 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 577 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας οφείλει να ενεργήσει

σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα
στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του
επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.

iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας να προβεί στις
ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη
δαπάνης, για το ως άνω αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε με την ανωτέρω εισήγηση, ωστόσο έθεσε ζητήματα για τις
ευθύνες που υπάρχουν αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου. Παράλληλα, κρίνει επιτακτική την
ανάγκη να συζητηθεί το πως και γιατί έγινε συμπληρωματική σύμβαση με την εν λόγω Εταιρεία.Τέλος,
τόνισε την ανάγκη, φοβούμενος ένα δυσμενές αποτέλεσμα, να υπάρχει ανοιχτός ο δρόμος ενός
εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 76

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (προσφυγή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά της αριθμ. 518/2014
απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.-Λαμίας και της αριθμ. πρωτ. Μ182/2014 Πράξης Επιβολής Προσθέτων
Τελών (ΠΕΠΕΕ) του Ι.Κ.Α-Λαμίας).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. ΤΤ.223475/1749/09-01-2018
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 5892/67/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η Βικτωρία
Χατζημπύρρου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ.Λ.: 285], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της 22/02/2018, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει
την από 06/11/2014 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ228/15.12.2014 προσφυγή που άσκησε η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 149 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό (αμοιβή και Φ.Π.Α) 184,76 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :

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

ΑΔΑ: 6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ
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iii) Η Διεύθυνση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρέπει:
α) να καταρτίσει τον πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών της επί της υποθέσεως και
να διαβιβάσει αυτόν στη Νομική Υπηρεσία και β) να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την
ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω
αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.

Ο κ.Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε αναφέροντας πως πρόκειται για μια διένεξη με το ΙΚΑ, το
ποσό είναι μικρό και θεωρώντας πως η υπηρεσία μας έχει ευθύνες, πρότεινε να μη πάει το θέμα
εξωδικαστικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 77

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (ανακοπή της Δήμητρας Τσαραμπάρη).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. ΤΤ.277505/2152/04-01-2018
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 5977/80/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Στυλιανός
Καββαδίας του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ.Λ.: 345], κάτοικος Λαμίας επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 3, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 22/02/2018, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
26/11/2012 και με αριθμό δικογράφου ΑΚ78/06.12.2012 ανακοπή που άσκησε η Δήμητρα Τσαραμπάρη,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την
κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 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.
iii) Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

οφείλει να ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως
αποστείλει έγκαιρα στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με
έκθεση των απόψεών του επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική
Υπηρεσία.

iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας να προβεί στις
ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη
δαπάνης, για το ως άνω αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε την αναβολή του θέματος, αναφέροντας πως πρόκειται για μια
νεφροπαθή με μεγάλο ιατρικό ιστορικό. Επιπρόσθετα, τόνισε πως η ασθενής θα πρέπει να
παραπεμφθεί στο ΚΕΠΑ και να λειτουργήσει η Περιφέρεια ανάλογα με τη γνώμη του ΚΕΠΑ.Τόνισε πως
ως τότε θεωρεί σκόπιμο να αναβληθεί το δικαστήριο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 78

ΑΔΑ: 6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ
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ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία “STAR AE-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. ΤΤ.259533/2018 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
5988/81/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Εγκρίνει να διοριστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λόγω της
σημασίας της εν λόγω υπόθεσης για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο Ευθύμιος
Καραΐσκος του Κωνσταντίνου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ.Λ.: 131], κάτοικος Λαμίας, οδός Λεωνίδου,
αρ. 6, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο που θα οριστεί μετά το κλείσιμο του
φακέλου της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του άρθρου 1 Ν. 4335/2015 και ισχύει, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 17/11/2017 και με αριθμό κατάθεσης
1439/ΤΜ/276/22.11.2017 αγωγή, που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «STAR AE -
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις εντός της προθεσμίας των 100 ημερών από την ημερομηνία
κατάθεσης της αγωγής, ήτοι την 02/03/2018, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ii) Για τον Ευθύμιο Καραΐσκο του Κωνσταντίνου δεν ορίζεται και δεν θα εισπραχθεί δικηγορική
αμοιβή.

iii) Η Διεύθυνση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να
παράσχει στον πληρεξούσιο δικηγόρο οποιαδήποτε συνδρομή της ζητηθεί, με στοιχεία, μάρτυρες κλπ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε με την εισήγηση, ωστόσο διερωτήθηκε για την
καθυστέρηση διατύπωσης των απαιτήσεων (αποδείξεις του από το 2009 - 2011) και τόνισε πως, αν
όντως οφείλονται αυτά που περιγράφονται στην αγωγή, πρέπει να πληρωθούν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 79

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακύρωσης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.”).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. ΤΤ.191250/1495/09-01-2018
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 6006/83/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Οδυσσέας
Γκορίτσας του Ελευθερίου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ.Λ.: 227], κάτοικος Λαμίας επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 16, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο
της 27/02/2018, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 18/04/2016
και με αριθμό καταθέσεως 137/18.04.2016 αίτηση ακύρωσης, που άσκησε η ομόρρυθμη εργοληπτική
επιχείρηση - εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.
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ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό (αμοιβή και Φ.Π.Α) 621,24 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ (256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα), με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό (80€ Χ 2=)
160 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου (Συμβούλιο της
Επικρατείας), λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 501 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οφείλει να ενεργήσει σύμφωνα

με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα στη
Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του επί
της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.

iv) Η Διεύθυνση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να
προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση
πίστωσης – ανάληψη δαπάνης, για το ως άνω αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε με το ανωτέρω θέμα, διερωτάται όμως πως η Περιφέρεια
υποκαθιστά τον Δήμο στη συγκεκριμένη ευθύνη συντήρησης και επισκευής του δρόμου, που είναι
δημοτικός.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 80

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακύρωσης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.-Κ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ” κ.λπ. [συν.3]).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. ΤΤ.208158/1637/09-01-2018
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 6028/85/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
i) Εγκρίνει να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Κωνσταντίνος

Μπιλάλης του Λουκά, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ.Λ.: 191], κάτοικος Λαμίας επί της οδού Καποδιστρίου,
αρ. 5, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 27/02/2018, ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 28/04/2006 και με αριθμό
καταθέσεως 111/01.04.2016 αίτηση ακύρωσης, που άσκησε η Κοινοπραξία με την επωνυμία
«ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. - Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» κ.λ.π. (συν.3), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση
της υποθέσεως.

ii) Εγκρίνει να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό (αμοιβή και Φ.Π.Α) 621,24 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ (256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα), με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό (80€ Χ
2=160) ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Συμβούλιο της
Επικρατείας], λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 501 ευρώ.
iii) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας οφείλει να ενεργήσει

σύμφωνα με τα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ήτοι όπως αποστείλει έγκαιρα
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στη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου τον πλήρη διοικητικό φάκελο μαζί με έκθεση των απόψεών του
επί της υποθέσεως, διαβιβάζοντας παράλληλα αντίγραφα αυτών στη Νομική Υπηρεσία.

iv) Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας να προβεί στις
ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτόχρονη με τον ορισμό δικηγόρου δέσμευση πίστωσης – ανάληψη
δαπάνης, για το ως άνω αναφερόμενο ποσό της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 81

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018”, των όρων της διακήρυξης και των
λοιπών τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 27/1748/04-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προς την Επιτροπή το
οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 2259/24/04-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

i) Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του
έργου.

ii) Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως
υπηρεσίας, που θα διενεργήσει τη δημοπρασία του εν λόγω διαγωνισμού.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία πως οι υπηρεσίες
άρδευσης είναι ευθύνη και υποχρέωση του δημοσίου μετά την διάλυση του Οργανισμού Κωπαΐδας, και
προκειμένου να εμποδίσει την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση
ανταποδοτικών τελών, τα οποία επιβαρύνουν την αγροτική παραγωγή και τους μικρομεσαίους αγρότες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 82

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δημοπράτησης του 4ου υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ», των όρων
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.),
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 5405/136/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6401/96/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Εγκρίνει την δημοπράτηση, με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με το σύστημα προσφοράς, με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) του 4ου υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ



17

ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» του έργου
«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ
ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ», καθώς και τους όρους της σχετικής διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης του έργου.

ii) Εγκρίνει την δαπάνη, για το έτος 2018, του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ
(με ΦΠΑ) από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 066 (ενάριθμος 2013ΕΠ06600002 υποέργο 4ο).

iii) Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Αρχή, που θα
διενεργήσει τον διαγωνισμό.

iv) Εξουσιοδοτεί τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας όπως προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της
επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς
και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 της Διακήρυξης, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

v) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου, για τις
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ.(ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και
απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο
4.1.α διακήρυξης- κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ
διακήρυξης- κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της
κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης- πρόσκληση για
υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης- πρόσκληση για υποβολή
συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης- κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την
υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί
φορείς του διαγωνισμού

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 83

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΝΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΛΑΡΥΜΝΑ, αναδόχου “ΠΥΛΩΝ Α.Ε.”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 265548/9592/03-01-2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Κατασκευής
Συγκοινωνιακών Έργων προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 2441/29/04-01-2018 και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
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ΝΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΛΑΡΥΜΝΑ» με αναθεώρηση, κατά διακόσιες σαράντα τρεις (243 ) ημερολογιακές
ημέρες, μέχρι την 31-08-2018 .

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε αναφερόμενος αρχικά σε όλη την εξέλιξη του έργου, το
οποίο όπως ανέφερε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή αλλά και για τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ.
Έτσι, έκανε μια αναδρομή αναφέροντας πως στις 6-12-2006 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση
ποσού 2.578.059,71 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Εν συνεχεία, τόνισε πως ο ανάδοχος με την
από 4–02-2008 αίτησή του ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης της εργολαβίας και μετά από συνεννόηση
με την Υπηρεσία επανήλθε με νέα αίτησή του στις 05–08–2008, όπου ζήτησε τη ματαίωση της
διαδικασίας διάλυσης. Στις 18-02-2009, με απόφαση της Δ.Τ.Υ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας
μέχρι 31-10-2009, όμως ο ανάδοχος εκτελούσε εργασίες με αργό ρυθμό, λόγω μη εξόφλησης, των
υποβληθέντων λογαριασμών και το αντικείμενο του έργου δεν ολοκληρώθηκε. Ο ανάδοχος με την από
18-02-10 αίτησή του γνωστοποίησε και πάλι στην Υπηρεσία μας την διακοπή των εργασιών λόγω
δυσχερειών χρηματοδότησης του έργου, επανήλθε όμως με την από 22-6-2010 αίτησή του και ζητά
παράταση της προθεσμίας εμπρόθεσμα μέχρι 30-6-2011, λόγω συνέχισης της χρηματοδότησης με την
ένταξη του έργου στον Άξονα Προτεραιότητας 02- « Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας
Στερεάς Ελλάδας » του Ε.Π. « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 » .Η
Διαχειριστική Αρχή με το αριθ. πρωτ. 6019 / 13-9-10 έγγραφό της και για λόγους που περιγράφονται σε
αυτό, διατύπωσε αρνητική γνώμη για παράταση προθεσμίας. H κατασκευή του έργου παρέμεινε
στάσιμη και μέχρι σήμερα υπάρχει ένα νεκρό χρονικό διάστημα 15 μηνών περίπου.Με το αρ. πρωτ.
3093/30-09-11 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή μας γνωστοποίησε ότι για την προέγκριση παράτασης
του έργου και μέχρι 30-09-12 απαιτείται η ανεύρεση πόρων για την πληρωμή του ποσού της
αναθεώρησης από παρατάσεις, ως μη επιλέξιμη δαπάνη για συγχρηματοδότηση. Με το αρ. Πρωτ
100515/2544/16-11-2011 έγγραφο της, η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού γνωστοποίησε ότι η
επί πλέον και μη επιλέξιμη δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Παράλληλα τόνισε πως με συνεχείς παρατάσεις και εφόσον άλλαξε η
πηγή χρηματοδότησης του έργου, δίνονταν συνεχείς παρατάσεις.Έτσι, κατά τη γνώμη του φτάσαμε στο
2018 και η υπηρεσία θεωρεί εύλογη την νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά τριακόσιες
τέσσερις (304 ) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 31-10-2018 γιατί η ολοκλήρωση της μετατόπισης του
υπέργειου δικτύου ΟΤΕ , ολοκληρώθηκε στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2017 και η μετατόπιση του
υπόγειου δικτύου βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα , με αποκλειστική ευθύνη του
ΟΤΕ .Σε ότι αφορά τις απαλλοτριώσεις της οδού δεν υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις προς το
παρόν προκειμένου να ολοκληρωθούν με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τηρηθεί ο εγκεκριμένος
χρονοπρογραμματισμός του έργου.Κατά τη γνώμη του, είναι ιδιαίτερα σοβαρό και δεν μπορεί να
περάσει έτσι.Αρχικά, Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την ροή της χρηματοδότησης αλλά και τον
συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών.Επίσης, θεωρήθηκε από τον κ.Γκικόπουλο πως δεν αξιοποιήθηκε
από την Περιφέρεια η ένταξη του στο Ε.Π. « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ
2007-2013». Επιπρόσθετα τόνισε πως υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες για τον τρόπο που χειρίστηκε η
υπηρεσία το συγκεκριμένο ζήτημα και τέλος πως υπήρξε μεγάλη ανοχή στον εργολήπτη, στον ΟΤΕ και
την ΔΕΗ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 84

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης, προϋπολογισμού 443.548,39 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6095/51/01-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευρυτανίας-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προς την Επιτροπή το
οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6445/98/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

i) Εγκρίνει την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», με κωδικό αριθμό 2017ΕΠ06600011 της συλλογικής απόφασης
ΣΑΕΠ 066, με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 Ν.4412/2016), καθώς και τους όρους της σχετικής διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης του έργου (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς).

ii) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, δια του Προϊσταμένου της, μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη Βονόρτα Παναγιώτη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε
ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικότερα όπως με σχετική απόφαση
Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε. Ευρυτανίας, να γίνετε δεκτή η αποδοχή αιτήματος του προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγρ. 3.6 της
διακήρυξης.

iii) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας δια του πιστοποιημένου
χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγρ. 4.2α της διακήρυξης).

iv) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Ευρυτανίας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε (5)
ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

v) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Ευρυτανίας, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του εν
λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

vi) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε. Ευρυτανίας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της να μεταθέσει την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη
ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας η για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, η αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει
ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων
ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει , πριν τη λήξη τους την διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

vii) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Ευρυτανίας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα, εκτός του
προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
μειοδότη, και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 παραγρ. 4.2ε της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 85

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ - ΓΡΑΒΙΑ», Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 282185/5570/03-01-2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προς την
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Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6337/91/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑ - ΓΡΑΒΙΑ», αναδόχου: Κ/ξία Ντάνος Βασίλειος & Μαίστρος Γεώργιος, με αναθεώρηση, που
δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 02-03-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος μειοψήφησε ζητώντας να αποσαφηνιστεί γραπτά και συγκεκριμένα η
αιτία της παράτασης που εισηγείται η υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 86

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - Β΄ ΦΑΣΗ», Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 279076/5508/08-01-2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6355/93/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - Β΄ ΦΑΣΗ», αναδόχου:
ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε., με αναθεώρηση, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι 30-04-2018,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την ανωτέρω εισήγηση αναφέροντας πως η αιτούμενη
παράταση αιτιολογείται με τρόπο που προβληματίζει, καθώς επικαλείται τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες
κατά τη γνώμη του δεν ήταν αποτρεπτικές. Επιπλέον, θεωρεί σαν βάσιμο λόγο των καθυστερήσεων την
μη εξόφληση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα για τις συμπληρωματικές ποσότητες σε στοιχεία του έργου.
Τέλος, ομολογεί πως η υπηρεσία δεν έχει δείξει όλες τις θέσεις, που ο ανάδοχος πρέπει να παρέμβει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 87

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του αριθμ. 3/03-01-2018 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του
διαγωνισμού “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α), Π.Ε. Φθιώτιδας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 3391/164/05-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 3407/36/05-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το αριθμ. 3/3-1-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού “Προμήθεια
πινακίδων σήμανσης για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
Φθιώτιδα”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), το οποίο αφορά στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας
“Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ”, ο οποίος είχε αναδειχτεί μειοδότης και προσέφερε 91.995,69
ευρώ (με Φ.Π.Α.) και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον εν λόγω οικονομικό φορέα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 88

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια γραφικής ύλης και
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού
και γ) της εν λόγω πολυετούς δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 5929/394/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 5948/75/09-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού “Προμήθεια γραφικής
ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας”, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
προφοράς, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς
και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

ii) Εγκρίνει την πολυετή δαπάνη – δέσμευσης πίστωσης, συνολικού ποσού 50.000,00 ευρώ (με
Φ.Π.Α.), για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1111.01
(Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών) και θα κατανεμηθεί ως εξής:

Έτος 2018: 1. Γραφική ύλη = 14.000,00 ευρώ.
2. Φωτοαντιγραφικό χαρτί = 29.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Έτος 2019: 1. Γραφική ύλη = 3.000,00 ευρώ.
2. Φωτοαντιγραφικό χαρτί = 4.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 89

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση του αριθμ. 2/08-01-2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων, αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2018-2019», συνολικού
προϋπολογισμού: 182.935,56 ευρώ (με Φ.Π.Α).
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 5594/237/09-01-2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 5938/73/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Εγκρίνει το αριθμ. 2/08-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των Νομικών
Προσώπων, αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2018-2019», συνολικού προϋπολογισμού: 182.935,56 ευρώ
(με Φ.Π.Α), που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά»

ii) Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του εν λόγω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού [Αριθμ.
Πρωτ. Προκήρυξης: (οικ.) 253151/2911/16-11-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC002256070 2017-11-16)] τον
οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΡΛΙΓΚΑ – ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ,
Λ. Σαλώνων 33 – ΑΜΦΙΣΣΑ - Τ.Κ. 33100», που ήταν η μοναδική προσφορά και η οποία κρίνεται
επαρκής για τα παρακάτω είδη:

 Βενζίνη Αμόλυβδη: με ποσοστό έκπτωσης μείον ένα τοις εκατό (-1%) επί της εκάστοτε νόμιμα
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα της παράδοσης (όπως
ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας).

 Πετρέλαιο κίνησης: με ποσοστό έκπτωσης μείον ένα τοις εκατό (-1%) επί της εκάστοτε νόμιμα
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα της παράδοσης (όπως
ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας).

 Πετρέλαιο θέρμανσης: με ποσοστό έκπτωσης μείον τρία τοις εκατό (-3%) επί της εκάστοτε νόμιμα
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα της παράδοσης (όπως
ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας).

 Λιπαντικά: με προσφερόμενη τιμή 7.483,05 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο
μειοδότης, μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 90

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού του έργου «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 και 2019 στην Π.Ε. Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 1.493.321,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), β) των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού και γ) της εν λόγω πολυετούς δαπάνης και
δέσμευσης πίστωσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 438/6201/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή το οποίο
έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6405/97/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

ι) Εγκρίνει την διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές, «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, στην Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα έτη 2018
και 2019» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.493.321,20 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς και τους όρους της σχετικής διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.

ιι) Ορίζει, ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.

ιιι) Εγκρίνει την πολυετή δαπάνη και δέσμευση πίστωσης ποσού 746.660,40 ευρώ κατ΄ έτος, από
τον Φ. 02.073 ΚΑΕ 5241, για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, όπως ειδικότερα:
 2018: 660.761,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 13%) και 746.660,60 ευρώ (με ΦΠΑ).
 2019: 660.761,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 13%) και 746.660,60 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε με την ανωτέρω εισήγηση, επισημαίνοντας τη γρήγορη
εξέλιξη των διαδικασιών ώστε οι σχετικές με την δακοκτονία ενέργειες να ξεκινήσουν έγκαιρα.
Παράλληλα, επέμεινε στην οργάνωση ουσιαστικού περιεχομένου σύσκεψης για την εκτίμηση της
δακοκτονίας με την συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων αλλά και φορέων των αγροτών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 91

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 222049/8306/10-10-2017 σύμβασης του έργου
“Ένταξη σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα “THE TIPPING POINT” ως προς
τα άρθρα 1 και 5 περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 277508/10021/08-01-2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 4892/52/08-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 222049/8306/10-10-2017 (ΑΔΑΜ:17SYMV002096886)
σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου: “Ένταξη σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
πρόγραμμα “THΕ TIPPING POINT”, με την εταιρεία “THE TIPPING POINT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ως προς τα άρθρα 1 και 5, περί χορήγησης παράτασης, για χρονικό
διάστημα 1½ μήνα, όπως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα 7,5 μηνών.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Έγκαιρη παράδοση θεωρείται η παράδοση που γίνεται μέχρι και την ημέρα περάτωσης της
σύμβασης, καθυστερημένη παράδοση ή μη παράδοση δε νοείται. Σε τέτοια περίπτωση θα απαιτηθεί
από την ανάδοχο εταιρεία, η καταβολή σχετικής αποζημίωσης που θα καλύπτει το συνολικό κόστος.

Τα παραδοτέα στάδια του αναδόχου είναι:

ΑΔΑ: 6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ



24

 1o Παραδοτέο: Ενδιάμεση Έκθεση που θα περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το
πρώτο Τρίμηνο δηλαδή έως 24/02/2018 και θα περιλαμβάνει βεβαίωση από τον καθηγητή/διαχειριστή
του κάθε σχολείου για την πορεία υλοποίηση του έργου.

 2ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Εργασιών του τελευταίου τριμήνου δηλαδή έως 25/05/2018 και
θα περιλαμβάνει βεβαίωση από τον καθηγητή /διαχειριστή του κάθε σχολείου για την υλοποίηση του
έργου.

Η παραλαβή των παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής των
κατά τόπων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 222049/8306/10-10-2017 Σύμβαση.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την ανωτέρω εισήγηση αναφέροντας πως επρόκειτο για
πρόγραμμα που υλοποιεί το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση σκοπός του
Tipping Point είναι να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων νέων σε ότι αφορά τις
ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Στο Τipping Point
επιτρέπουμε σε κάθε μαθητή/φοιτητή, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής ή οικονομικής και κοινωνικής
κατάστασης, να μάθει πέρα από τα στερεότυπα για δουλειές και ιδέες μέσα από τους ανθρώπους που
ήδη το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο σε όλο τον κόσμο. Αλλάζουμε βιωματικά ένα μαθητή, μια τάξη,
ένα σχολείο, μια κοινωνία. Στην ουσία μια ΜΚΟ, με στενή σχέση με το μεγάλο κεφάλαιο παρεμβαίνει
στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα δημόσια σχολεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 92

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 5750/391/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 5759/58/09-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως
αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΕ

ΑΦΜ: 800550386

748,00€ 585/15-9-2017 1715/11-9-2017

ΑΔΑ:
6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

Αεροπορικά εισιτήρια
αντιπροσώπων της ΠΣΕ και
διαμονή στα πλαίσια της

ενημέρωσης και την προώθηση των
δράσεων του προγράμματος

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«INTERREG EUROPE», με τίτλο
«Regional Creative Industries

Alliance - Συμμαχία Περιφερειακών
Δημιουργικών Κλάδων – Από τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες
πολιτικές Περιφερειών στον τομέα
της Πολιτιστικής και Δημιουργικής
Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση
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της ανταγωνιστικότητας» και
ακρωνύμιο «RCIA».

2 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ: 997947896

5.437,62€ 890/30-12-2017 - Βάσει σύμβασης

ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ: 997947896

965,81€ 890/30-12-2017 2574/28-12-2017

ΑΔΑ:
7ΚΜ57ΛΗ-Ε9Γ

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης
υπόγειου χώρου κτιρίου ΜΕΡΥΠ
ΠΣΕ, λόγω βλάβης του δικτύου

αποχέτευσης.

3 NEUROPUBLIC Α.Ε.

ΑΦΜ: 999608870

8.370,00€ 410/29-12-2017 904/29-5-2017

ΑΔΑ:
Ω54Σ7ΛΗ-43Κ

ΑΔΑΜ:
17AWRD001560423

Τεχνική και Συμβουλευτική
Υποστήριξη Ανάπτυξης μηχανισμού

ελέγχου και ενίσχυσης του
Προγράμματος Δακοκτονίας της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
Φθιώτιδα, βάσει της αριθμ.

πρωτ.134524/3726/20-6-2017
σύμβασης

4 ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΦΜ: 118341010

1.139,25€ 59/3-1-2018 - Τεχνική υποστήριξη για τη σωστή
λειτουργία – συντήρηση –
ασφάλεια – αναβάθμιση της
ιστοσελίδας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας σε ότι αφορά τα
τεχνικά θέματα που άπτονται του
λογισμικού της ιστοσελίδας και της

συνοδευόμενης πλατφόρμας
διαχείρισης περιεχομένου, βάσει της

αριθμ. 65855/1800/30-3-2017
σύμβασης

5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΑ

ΑΦΜ:051305090

1.980,00€ 847/31-12-2017 1402/14-7-2017

ΑΔΑ:
6ΔΝΒ7ΛΗ-02Π

ΑΔΑΜ:
17AWRD001778739

Η/Μ υπηρεσίες στις δομές
φιλοξενίας προσφύγων Αίγλη και
Ασκληπιού βάσει της αριθμ.

173951/6895/3-8-2017 Σύμβασης

6 ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 157532701

1.160,00€ 6/9-1-2018 833/2017

ΑΔΑ:
Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ

ΑΔΑΜ:
17AWRD001557696

Υποστήριξη ηλεκτρονικού,
ηλεκτρομηχανολογικού και μηχ/κου
εξοπλισμού της Δ/νσης Διαφάνειας
και Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης, βάσει
της αριθμ. 134467/3722/20-6-2017
σύμβασης (17SYMV001837202)

7 ΗΕΡΤΖ

ΑΦΜ: 094005806

2.232,00€

27,20€

1.116,00€

150687/2-1-2017

57811/29-12-2017

150683/2-1-2017

493/27-3-2017

ΑΔΑ:
720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Βάσει σύμβασης 19-10-2017

8 Κ.Λ.Ν.Ι. - Ν. ΛΕΜΗΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ: 998572000

24.405,48€ 436/11-12-2017 2233/13-11-2017

ΑΔΑ:
7ΚΖΧ7ΛΗ-ΡΧΟ

ΑΔΑΜ:
17AWRD002253226

Μίσθωση εκθεσιακού χώρου και
κατασκευή περιπτέρου στην
Έκθεση Τροφίμων και Ποτών

“FOOD & LIFE 2017”, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 29

Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2017,
στο Μόναχο Γερμανίας στο

Εκθεσιακό Κέντρο Messe Munchen,
βάσει της αριθμ.

239864/8827/21-11-2017
σύμβασης.
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9 ΚΕΛΕΣΙΑΔΟΥ -
ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ

ΑΦΜ:041133415

300,00€ 952/1-12-2017 2171/13-11-2017

ΑΔΑ:
7ΚΖΧ7ΛΗ-ΡΧΟ

ΑΔΑΜ:
17AWRD002251319

Συνδιοργάνωσης ημερίδας με τον
Σύλλογο Απανταχού

Μακρακωμιτών και θέμα: “Οι
προοπτικές Ανάπτυξης της

Μακρακώμης και της ευρύτερης
περιοχής”, η οποία θα

πραγματοποιηθεί στις 19-11-2017
στη Μακρακώμη.

10 ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 035327242

399,90€ 4/22-11-2017 2171/13-11-2017

ΑΔΑ:
7ΚΖΧ7ΛΗ-ΡΧΟ

ΑΔΑΜ:
17AWRD002251319

Συνδιοργάνωσης ημερίδας με τον
Σύλλογο Απανταχού

Μακρακωμιτών και θέμα: “Οι
προοπτικές Ανάπτυξης της

Μακρακώμης και της ευρύτερης
περιοχής”, η οποία θα

πραγματοποιηθεί στις 19-11-2017
στη Μακρακώμη.

11 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

(ΔΙΑΣ)

ΑΦΜ:094281390

1.852,75€

887,62€

5544/27-12-2017

5602/27-12-2017

- Ενιαία Αρχή Πληρωμών
Φθιώτιδα, Εύβοια, Φωκίδα,

Ευρυτανία

12 ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΦΜ: 999352104

999,44€ 65/14-12-2017 2233/13-11-2017

ΑΔΑ:
7ΚΖΧ7ΛΗ-ΡΧΟ

ΑΔΑΜ:
17AWRD002253480

Παροχή υπηρεσιών
εκτύπωσης, στα πλαίσια του 17ου
Φεστιβάλ VOLLEY BALL , που θα
διεξαχθεί στις 15-16-17 Δεκεμβρίου
2017 στο κλειστό γυμναστήριο του
5ου Γενικού Λυκείου Λαμίας και στο
Χαλκιοπούλειο Στάδιο Λαμίας.

13 ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094228320

240,00€ 2277/17-9-2017 1511/7-8-2017

ΑΔΑ:
6ΒΟ37ΛΗ-ΥΕ0

Συνδιοργάνωση στη διεξαγωγή της
ετήσιας πορείας τιμής «ΛΕΩΝΙΔΑ

ΤΡΟΠΑΙΟ 2017» που θα
πραγματοποιηθεί στις 17/9/2017

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απέχει από τη ψηφοφορία του εν λόγω θέματος με την αιτιολογία πως
τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές,
που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συμπερασματικά, κανένα νόημα δεν έχει η
αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 93

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του αριθμ. 2/09-01-2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του πρόχειρου διαγωνισμού
«Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την Π.Ε. Φωκίδας (Περίοδος 2017-2019) – Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες
συντήρησης έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 50.530,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 6279/248/09-01-2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6460/99/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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i) Εγκρίνει το αριθμ. 2/09-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του πρόχειρου διαγωνισμού
«Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την Π.Ε. Φωκίδας (Περίοδος 2017-2019) – Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες
συντήρησης έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 50.530,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α), που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης [Προκήρυξη
με αριθμ. πρωτ. οικ. 259310/2997/23-11-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC002292228 2017-11-23)].

ii) Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό ως εξής:

1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ: (Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου και
οχήματα-Συνεργείο Μηχανολογικό)

Στον οικονομικό φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΤΡΑΚΤΕΡ», με ποσοστό έκπτωσης 8% επί της μέγιστης
προϋπολογισθείσας δαπάνης.

2. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7-ΕΡΓΑΣΙΕΣ: (Ειδικές εργασίες για επισκευή και αντικατάσταση ανταλλακτικών
για οχήματα-συνεργείο μηχανολογικό)

Στον οικονομικό φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΤΡΑΚΤΕΡ», με ποσοστό έκπτωσης 8% επί της μέγιστης
προϋπολογισθείσας δαπάνης.

3. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: (Ανταλλακτικών για συνεργείο μηχανολογικό για τα
μηχανήματα έργου και οχήματα)

Στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
Ο.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», με ποσοστό
έκπτωσης 12% επί της μέγιστης προϋπολογισθείσας δαπάνης.

4. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: (Ανταλλακτικών για μηχανουργείο για τα μηχανήματα έργου
και οχήματα)

Στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
Ο.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», με ποσοστό
έκπτωσης 12% επί της μέγιστης προϋπολογισθείσας δαπάνης.

5. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: (Ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου και οχημάτων)

Στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
Ο.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», με ποσοστό
έκπτωσης 12% επί της μέγιστης προϋπολογισθείσας δαπάνης.

6. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: (Ειδικών ανταλλακτικών για οχήματα)

Στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
Ο.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», ποσοστό
έκπτωσης 12% επί της μέγιστης προϋπολογισθείσας δαπάνης.
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 6286/287436/24-12-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις) στο
Νομό Βοιωτίας από 23-12-2017.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 18/1201/03-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προς την Επιτροπή το
οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 1541/21/03-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 6286/287436/24-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις) στο Νομό
Βοιωτίας από 23/12/2017, με την οποία αποφασίσθηκε η απευθείας μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων, η
δαπάνη και οι όροι μίσθωσης αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 2636/4/5-1-2018 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΛΘΖ7ΛΗ-18Λ), σε ορθή
επανάληψη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες από 04-01-2018).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 2638/5/05-01-2018 έγγραφο
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 3881/42/08-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει αριθμ. πρωτ. 2636/4/5-1-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, σε ορθή
επανάληψη, (ΑΔΑ: 6ΛΘΖ7ΛΗ-18Λ) περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (πλημμύρες από 04-01-2018), με την οποία αποφασίσθηκε η απευθείας μίσθωση ιδιωτικών
μηχανημάτων, η δαπάνη και οι όροι μίσθωσης αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για την χρονική
περίοδο 2015-2017», για τον καθαρισμό, την αποκατάσταση και συντήρηση οδών που χρησιμεύουν
ως αντιπυρικές λωρίδες προστασίας στον δρόμο από τον Τυμφρηστό και οδηγεί στη θέση «Νοντούτσι».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 1707/67/04-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον
αριθμ. πρωτ. 4105/47/08-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 10.936,80 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) στην
εταιρεία “Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, για τον καθαρισμό, την αποκατάσταση και συντήρηση οδών που
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χρησιμεύουν ως αντιπυρικές λωρίδες προστασίας στον δρόμο από τον Τυμφρηστό και οδηγεί στη θέση
«Νοντούτσι».
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ΘΕΜΑ 27ο: ‘Έγκριση δαπάνης προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων (παγετός στην
περιοχή ΓΡΑΒΙΑΣ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ-ΠΕΝΤΑΓΙΟΥ από 10/12/2017), Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 1000/3/3-1-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας -Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή το
οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 3599/41/08-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη, για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων (παγετός στην περιοχή
ΓΡΑΒΙΑΣ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ-ΠΕΝΤΑΓΙΟΥ στις 10/12/2017), Π.Ε. Φωκίδας, όπως ειδικότερα:

1.ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ύψους 1.711,20 ευρώ.
2.ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ύψους 1.959,20 ευρώ.
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ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1006/4/3-1-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(χιονόπτωση της 03-01-2018).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6045/9/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας -Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6092/87/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 1006/4/3-1-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί
διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων (χιονόπτωση της
03-01-2018) σύμφωνα με την οποία με την οποία αποφασίσθηκε η απευθείας μίσθωση των αναγκαίων
χωματουργικών μηχανημάτων-οχημάτων, η δαπάνη και οι όροι μίσθωσης αυτών, όπως ειδικότερα
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση δαπανών για τον καθαρισμό και την ενίσχυση των πρανών χειμάρρου της Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6172/101/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
6350/92/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει τις δαπάνες για τον καθαρισμό και την ενίσχυση των πρανών χειμάρρου της Π.Ε. Φωκίδας,
ως εξής:

 23.642,83 ευρώ, με Φ.Π.Α. (24%) για τον χείμαρρο Σωρροί Τριζονίων.
 23.273,87 ευρώ, με Φ.Π.Α. (24%) για τον χείμαρρο Μανδήλω.
 24.795,03 ευρώ, με Φ.Π.Α. (24%) για τους χειμάρρους Σεργούλας-Πλατανιάς και

Καρουτιανόρεμα κατάντι τεχνικού Ε.Ο. Ιτέας Ναυπάκτου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε μεν, αλλά επεσήμανε ότι ο τίτλος του θέματος είναι
ασαφής.
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 287440/969/28-12-2017 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΔΡ27ΛΗ-ΟΤΥ), σε
ορθή επανάληψη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις από 27-12-2017).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 1368/3/03-01-2018 έγγραφο
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 5826/60/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 287440/969/28-12-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΡ27ΛΗ-ΟΤΥ), σε ορθή
επανάληψη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις από 27-12-2017), με την οποία
αποφασίσθηκε η απευθείας μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων, η δαπάνη και οι όροι μίσθωσης αυτών,
όπως ειδικότερα ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 902/2/04-01-2018 απόφασης (ΑΔΑ: 6AH67ΛΗ-ΓΙΚ) του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 2362/4/04-01-2018 έγγραφο
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 5932/71/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 902/2/04-01-2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6AH67ΛΗ-ΓΙΚ) του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα-μηχανήματα
έργου της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως
ειδικότερα ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 284703/829/20-12-2017 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΝΡΓ7ΛΗ-5Θ0) του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των
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χιονοπτώσεων από την 20η Δεκεμβρίου 2017 στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, Ιστιαίας-Αιδηψού,
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 5904/70/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
6190/89/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 284703/829/20-12-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΝΡΓ7ΛΗ-5Θ0) του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των
χιονοπτώσεων από την 20η Δεκεμβρίου 2017 στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, Ιστιαίας-Αιδηψού,
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η ενεργοποίηση των Μνημονίων
Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Π.Ε. Εύβοιας και των οικονομικών φορέων
(εταιρειών-φυσικών προσώπων), η απευθείας μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων, η σχετική δαπάνη
καθώς και οι όροι μίσθωσης αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην εν λόγω απόφαση,
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο: ‘Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 071 και 073), για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων ή
παροχής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ. 290127/6807/3-1-2018 και οικ. 5805/180/9-1-2018 εισηγήσεις),
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη τα αριθμ. πρωτ. 290127/6807/03-01-2018 και
οικ. 5805/180/09-01-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα
Λογιστικής Διαχείρισης προς την Επιτροπή τα οποία έλαβαν τους αριθμ. πρωτ. 1242/19/03-01-2018 και
5863/62/09-01-2018 και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες προμηθειών,
συντηρήσεων και παροχής υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2018, όπως ακολούθως στους πίνακες Α και Β αντίστοιχα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ-

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια εκτυπώσεων
κίτρινης ρίγας , αριθμό σε
κύκλο και λογότυπο, και
υλικό αυτοκόλλητο βινύλιο,
για 13 οχήματα της Π.Ε.
Βοιωτίας σύμφωνα με
3852/10 άρθρο 176
παραγρ. 1

02.05.073.0843.01
Εκδόσεις –
Εκτυπώσεις -
Βιβλιοδεσία

1.364,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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2

Προμήθεια Ηλεκτρικού
υλικού σύμφωνα με
3852/10 άρθρο 176
παραγρ. 1

02.05.073.1311.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

2.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

3

Κάλυψη εξόδων (Ηχητική
κάλυψη ) της
συνδιοργάνωσης με το
Πολιτιστικό και
Παραδοσιακό Σύλλογο
Ορχομενού στις
18-2-2018 , στο
Ορχομενό σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ

02.05.073.0844.01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

4.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

4

Αμοιβή για ετήσια
διακρίβωση ελεγκτικού
εξοπλισμού δύο
αυτόματων γραμμών του
ΚΤΕΟ Αλιάρτου
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΕ

02.05.073.0879 .01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

1.612,00 50.000,00 0,00 50.000,00

5

Προμήθεια είκοσι
αναλογικών τηλεφωνικών
συσκευών σύμφωνα με
3852/10 άρθρο 176
παραγρ. 1

02.05.073.1725.01

Προμήθεια κάθε
είδους
τηλεπικοινωνιακ
ού
μετεωρολογικού
και λοιπού
συναφούς
ηλεκτρικού
εξοπλισμού

500,00 2.000,00 0,00 2.000,00

6

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή φωτ/κού
της Δ/νσης Α/θμιας
Εκπ/σης, tablet της
Αντιπεριφερειάρχη, καθώς
και επισκευή
συγκεκριμένων Η/Υ
σύμφωνα με 3852/10
άρθρο 176 παραγρ. 1

02.05.073.1329.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

471,20 7.000,00 0,00 7.000,00

7

Κάλυψη εξόδων (Ηχητική
κάλυψη ,ενοικίαση
αίθουσας, βιντεοσκόπηση,
έντυπα- αφίσες-
προσκλήσεις, πλακέτες)
της συνδιοργάνωσης με
το Σύλλογο Πολυτέκνων
Λιβαδειάς, εκδήλωσης
τιμής στην Οικογένεια στις
28-1-2018 , στη
Λιβαδειά σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ

02.05.073.0844.01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

3.000.00 100.000,00 4.000,00 96.000,00

8

Αμοιβή για πιστοποίηση
και αδειοδότησης
ανελκυστήρων στα κτίρια
της Π.Ε. Βοιωτίας
σύμφωνα με 3852/10
άρθρο 176 παραγρ. 1

02.05.073.0879 .01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

992,00 50.000,00 1.612,00 48.388,00

9

Αμοιβή για αντικατάσταση
θερμοστάτη και
αντικατάσταση βαλβίδας
πιέσεως γεννήτριας στα
κτίρια της Π.Ε. Βοιωτίας,
Γιαννούτσου και
Διοικητήριο σύμφωνα με
3852/10 άρθρο 176
παραγρ. 1

02.05.073.0879 .01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

357,40 50.000,00 2.604,00 47.396,00
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10

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ,
στη δικάσιμο 11-1-18,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

337,28 65.000,00 0,00 65.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14.633,88 241.000,00 6.604,00 234.396,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ-

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗ, στη
δικάσιμο 22-2-18,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16 65.000,00 337,28 64.662,72

2

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΣΚΟΥΦΑΚΗ και ΓΙΑΝΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, στη
δικάσιμο 22-2-18,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

530,72 65.000,00 720,44 64.279,56

3

Δέσμευση για Λοιπά έξοδα
μετακίνησης, εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ0715,0716 και 0717

02.05.073.0719.02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται
στους
ΚΑΕ0715,0716
και 0717

40.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00

4

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

02.05.073.0721.02

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

25.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

5

Δέσμευση για Έξοδα
διανυκτέρευσης εσωτερικό
και εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716 και 0717

02.05.073.0722.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
εσωτερικό και
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716 και
0717

5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

6

Δέσμευση για Δαπάνες
μετακίνησης λοιπών
προσώπων από
εσωτερικό στο εξωτερικό
και αντίστροφα

02.05.073.0717.01

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων από
εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα

5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 75.913.88 185.000.00 720.44 184.279.56
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 104

ΘΕΜΑ 34ο: ‘Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες προμηθειών, εργασιών και παροχής
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6004/396/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Λογιστικής
Διαχείρισης προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6511/103/09-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη και σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες προμηθειών, εργασιών, παροχής
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2018, όπως
ακολούθως:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ-

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη πρόσληψης ενός (1)
ατόμου κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ
(8 μήνες)

Έγγραφο 900/15/3-1-2018
Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.

02.01.073.
0342.01

Αμοιβές προσωπικού
με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)

10.000,00

2

Δαπάνη εργοδοτικών
εισφορών για την πρόσληψη
ενός (1) ατόμου ΠΕ
Αρχαιολόγων με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ (8 μήνες)

Έγγραφο 900/15/3-1-2018
Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.

02.01.073.
0352.01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)

3.000,00

3

Δαπάνη δημοσίευσης
ανακοίνωσης για την
πρόσληψη ενός (1)
Αρχαιολόγου- “ΛΑΜΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ “

Έγγραφο 5828/86/9-1-2018
Δ/νσης Διοίκησης

02.01.073.
0841.01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά

550,56

4

Δαπάνη δημοσίευσης
ανακοίνωσης για την
πρόσληψη ενός (1)
Αρχαιολόγου-
“ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ “

Έγγραφο 5828/86/9-1-2018

02.01.073.
0841.01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά

441,44

ΑΔΑ: 6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ
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Δ/νσης Διοίκησης

5

Δαπάνη πληρωμής
δημοσιεύσεων εφημερίδων
(Λαμιακός Τύπος, Σέντρα,
Πρωινά Νέα) περίληψης
προκήρυξης για τον άγονο
δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό για την
εκμίσθωση του κυλικείου του
Διοικητηρίου της Π.Σ.Ε.
-Καλυβίων 2

02.01.073.
0841.01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά

200,00

6

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για εκπροσώπηση
Π.Σ.Ε. στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή κατά της
αριθμ. 518/2014 απόφασης
ΤΔΕ του ΙΚΑ Λαμίας αι της
αριθμ. Μ182/2014 ΠΕΠΕΕ)

223475/1749/09-01-2018
έγγραφο Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

184,76

7

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για εκπροσώπηση
Π.Σ.Ε. στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας (αγωγή
εταιρείας STAR AE)

259533/2018/09-01-2018
έγγραφο Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

530,72

8

Διορισμός δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (σχετικά με αίτηση
ακύρωσης της Ο.Ε. ¨ΑΦΟΙ
ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.)

191250/1495/09-01-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

621,24

9

Δαπάνη για απολύμανση
υπόγειου χώρου κτιρίου
ΜΕΡΥΠ- “Κωστορίζος Γ και
ΣΙΑ Ε.Ε.”

02.01.073.
0875.02

Αμοιβές για δαπάνες
καθαριότητας
(συμπεριλαμβανονται
νομικά & φυσικά
πρόσωπα)

965,81

10

Δαπάνη πληρωμής
εξόφλησης αριθμ.
ΤΥΠ-05544/27-12-2017
ΔΙΑΣ, για Ενιαία Αρχή
Πληρωμών

02.01.073.
0899.02

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

1.852,75

11

Δαπάνη πληρωμής
εξόφλησης αριθμ
ΤΥΠ-05602/27-12-2017
ΔΙΑΣ, για DIAS CREDIT
TRANSFER

02.01.073.
0899.02

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

887,62

12

Δαπάνη συνδρομής
υπηρεσιών φιλοξενίας (web
hosting) των web
applications του Φορέα μας
για τρία (3) έτη

Έγγραφο 6422/24/9-1-2018
Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

02.01.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

500,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 105

ΘΕΜΑ 35ο: ‘Έγκριση ορισμού υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, οικονομικού έτους
2018, και έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης (δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899), Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6412/404/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Λογιστικής
Διαχείρισης προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6473/100/09-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και την
δέσμευση πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ 01.073 ΚΑΕ 0899.01, ποσού 8.000,00 ευρώ, στο όνομα της

13

Πληρωμή δαπάνης για την
προμήθεια συστήματος
σειράς προτεραιότητας στην
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών έτους 2018
(ΣΥΜΒΑΣΗ)

02.01.073.
1725.01

Προμήθεια κάθε είδους
τηλεπικοινωνιακού,
μετεωρολογικού και
λοιπού συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

3.472,00

14

Επιστροφή παραβόλου στον
Κων/νο Τερτίγκα που εκ
παραδρομής κατατέθηκε
στην Εθνική Τράπεζα για
έκδοση αδείας
επαγγελματικού
εργαστηρίου.

5687/28-12-2017 έγγραφο
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.
3199.01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

100,00

15

Επιστροφή παραβόλου στην
ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε , λόγω μη
χρήσης του

5363/22-12-2017 έγγραφο
της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.
3199.01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

520,00

16

Επιστροφή υπόλοιπου
επιχορήγησης του
προγράμματος γεωργικών
προειδοποιήσεων
ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας της
βαμβακοκαλλιέργειας

02.01.073.
3199.01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

200,00

17

Δαπάνη προμήθειας
παγίδων πράσινου και
ρόδινου σκουληκιού καθώς
και συνοδών υλικών
(φερομόνες) για το Τμήμα
Ποιοτικού Ελέγχου στα
πλαίσια του προγράμματος
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας της
βαμβακοκαλλιέργειας της
χώρας έτος 2017
(“ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.)-ΤΔΑ
3100/15-9-2017

02.01.073.
5244.02

Δαπάνες γεωργίας,
κτηνοτροφίας κλπ που
δεν προβλέπονται σε
άλλους ΚΑΕ

970,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 24.996,90
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υπόλογου ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του Δημητρίου ,υπαλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
για την πληρωμή διοδίων, πινακίδων, και ΚΤΕΟ των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ημερομηνία λήξεως του παραπάνω χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής ορίζεται η 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 106

ΘΕΜΑ 36ο: ‘Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844), από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, για συνδιοργάνωση με την ‘Ένωση Ελλήνων
Φυσικών-Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και τον Πολιτιστικό-Επιστημονικό και Φιλοσοφικό
Όμιλο «300», της εκδήλωσης Master Classes Σωματιδιακής Φυσικής, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 3455/168/08-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Λογιστικής
Διαχείρισης προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 5970/79/09-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης
Master Classes Σωματιδιακής Φυσικής, με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών - Παράρτημα Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας και τον Πολιτιστικό-Επιστημονικό και Φιλοσοφικό Όμιλο “300”, που θα
πραγματοποιηθεί στις 04 Φεβρουαρίου 2018 και ημέρα Κυριακή στην Λαμία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας θα καλύψει το ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ, με
ΦΠΑ, και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε. : 0844.01.

Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς αφορά σε έξοδα: α) catering, β)
γραφική ύλη και γ) έξοδα ξενοδοχείου, όπως ακολούθως:

 Έξοδα ξενοδοχείου: 60 ευρώ.
 Γραφική Ύλη: 150 ευρώ.
 Catering: 150 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απέχει της ψηφοφορίας καθώς θεωρεί πως δεν αναφέρεται πουθενά το
συγκεκριμένο θέμα της εκδήλωσης. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εκτιμήσει το ενδιαφέρον που θα
υπάρξει για την εκδήλωση.

Ο κ. Τιμπλαλέξης Δημήτριος καταψήφισε την εν λόγω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 107

ΘΕΜΑ 37ο: ‘Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844), από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 27η
Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, AGROTICA 2018, από 1-4/02/2018
στη Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 4974/292/08-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Λογιστικής
Διαχείρισης προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6047/86/09-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

ΑΔΑ: 6ΚΣΒ7ΛΗ-3ΞΣ



38

Εγκρίνει την δαπάνη και σχετική δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην 27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων,
AGROTICA 2018, από 1-4/02/2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ - HELEXPO AE στη
Θεσσαλονίκη.

Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των έξι
χιλιάδων πεντακοσίων (6.500,00) ευρώ, με ΦΠΑ, και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε. : 0844.01.

Tο πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002528338 2018-01-08.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψηφίζει την άνωθεν εισήγηση, καθώς διαφωνεί με τον τρόπο που
οργανώνεται η συγκεκριμένη έκθεση. Κατά την άποψή του, προορίζεται να προβάλλει – ικανοποιήσει
επιδιώξεις μεγάλων επιχειρήσεων και μονοπωλίων, που δρουν στον τομέα των γεωργικών εφοδίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 108

ΘΕΜΑ 38ο: ‘Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844), από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, για τη συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων,
εκδήλωσης με θέμα την Εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη (παρελθόν, παρόν, μέλλον), στις
28/01/2018, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6441/407/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Λογιστικής
Διαχείρισης, σε ορθή επανάληψη, προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
6497/102/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη και σχετική δέσμευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον
Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Φθιώτιδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28/1/2018 και ημέρα Κυριακή στο
Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.

Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αφορά σε έξοδα : α) διαμονής
-10 δίκλινα δωμάτια-2 μονόκλινα, β) catering, γ) ηχητική εγκατάσταση και δ) προσκλήσεις, αφίσες και
δύο τιμητικές πλακέτες, όπως ειδικότερα:

α) 10 δίκλινα δωμάτια για τις 27/1/2018 και 2 μονόκλινα για
28/1/2018

588 ευρώ

β) catering για 28/1/2018 400 ευρώ
γ) Ηχητική εγκατάσταση για το Δημοτικό Θέατρο Λαμίας 400 ευρώ
δ) προσκλήσεις, αφίσες και δύο τιμητικές πλακέτες 200 ευρώ

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας θα καλύψει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ
(1.588,00) ευρώ, με ΦΠΑ, και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε. : 0844.01.

Tο πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ002535857 2018-01-10.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε μόνο με το 1/3 του ποσού, αναφέροντας πως δεν βρίσκει
το λόγο να πληρώσει η Περιφέρεια ξενοδοχείο και τροφή 22 ανθρώπων και πως πρόκειται για μια
εκδήλωση με περιεχόμενο κυρίως εκκλησιαστικό, με ενδιαφέρον κυρίως στο χώρο της εκκλησίας και στο
κλίμα του Πατριαρχείου.
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Ο κ.Τιμπλαλέξης Δημήτριος συμφώνησε με επιφύλαξη με την ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 109

ΘΕΜΑ 39ο: ‘Έγκριση δαπάνης-δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και
τεχνικού ασφαλείας, για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 3419/165/05-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 3426/37/05-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη-δέσμευση πίστωσης ποσού είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00) ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για
το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το προσωπικό ανά Περιφερειακή ενότητα, βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός του κόστους
της ανωτέρω υπηρεσίας, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Γ’ Β’

1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 138 11
2 ΕΥΒΟΙΑΣ 199 9
3 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 108 10
4 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 308 26
5 ΦΩΚΙΔΑΣ 67 10

ΣΥΝΟΛΟ 820 66
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073, ΚΑΕ 0899.01 (Λοιπές δαπάνες και ειδικές

αμοιβές), και θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε με την ανωτέρω εισήγηση, αλλά ανέφερε πως
καθυστερημένα η Περιφέρεια καλύπτει τη συγκεκριμένη υποχρέωσή της.

Ο κ. Τιμπλαλέξης Δημήτριος συμφώνησε με το ανωτέρω θέμα αλλά ανέφερε πως είναι καλύτερο να
προτιμηθεί η ειδικότητα του γιατρού γενικής ιατρικής - παθολογίας, ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα
των αναγκών των υπαλλήλων της Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 110

ΘΕΜΑ 40ο: ‘Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης υπηρεσιών και προμηθειών Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6478/408/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα
Προμηθειών προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6491/101/09-01-2018 και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της δαπάνης 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 &
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται
τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως
ειδικότερα:

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε μόνο με το 1/3 του προτεινόμενου ποσού και θεώρησε
υπερβολικό το ποσό των 24.500 ευρώ για την συμμετοχή στην έκθεση τροφίμων και ποτών.

Ο κ. Τιμπλαλέξης Δημήτριος συμφώνησε, αλλά διατήρησε μια επιφύλαξη για το αναγραφόμενο
ποσό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 111

ΘΕΜΑ 41ο: ‘Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 071,073), για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων ή παροχής
υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 4762/232/08-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 5599/54/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες προμηθειών,
συντηρήσεων και παροχής υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2018, από τον ειδικό Φορέα 073, όπως ακολούθως:

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ-

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

πληρωμή εργασίας για
την τοποθέτηση δύο
μπρίζες data voice
με κανάλι καλωδίων για
τις ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών και

02.04.073.
0851.02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή κτιρίων

γενικά,
εγκαταστάσεων
στρατωνισμού,

45,00 500,00 268,80 186,20

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1 Συμμετοχή της ΠΣΕ στην
“5η

ΕΞΠΟΤΡΟΦ Έκθεση
Τροφίμων και Ποτών &

Έλληνες Παραγωγοί 2017”,
στο Ολυμπιακό Κέντρο
Ξιφασκίας στο Ελληνικό,
από 26/01 έως 29/01/2018

έκθεση τροφίμων και
ποτών

“RM INTERNATIONAL
- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ”

ΑΦΜ: 997750332
ΔΟΥ:Γλυφάδας

Ταχ. Δ/νση: Πανιωνίας 18,
Τ.Κ. 16561-Γλυφάδα

9/3-1-2018

ΑΔΑ:
ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2

Ε.Φ. 073
Κ.Α.Ε.:
0844

218/5-1-2018

ΑΔΑ:
Ψ7ΟΙ7ΛΗ-4ΞΣ

ΑΔΑΜ:
18REQ002526353

24.142,80€
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ-

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Επικοινωνιών της
Π.Ε ΦΩΚΊΔΑΣ

ελλιμενισμού,
αερολιμένων και
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων

2.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο οποίος θα
Υποστηρίξει την Π.Σ.Ε.
στην με αριθμό κλήσης
ΚΛ3234/14-11-2017
Έφεση που άσκησε η
Μαρία Πλουμάκη
ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά στην
δικάσιμο της
07/02/2018 ή σε κάθε
μετ΄ αναβολής
ορισθείσας

02.04.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 819,64 20.000,00 17.783,95 1.396,41

3.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου .σύμφωνα
με την αριθμ. ΤΤ
2844987/2189/
20-12-2017 έγγραφο
της Νομικής Υπηρεσίας

02.04.073.
0871.02

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 659,16 18.000,00 3.001,50 14.339,34

4.

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

02.04.073.
1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και

επισκευής
εγκαταστάσεων

237,59 4.829,10 0,00 4591,51

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 112

ΘΕΜΑ 42ο: ‘Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα-μελέτες-προμήθειες του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 4758/231/08-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 5572/53/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης των παρακάτω
Πιστοποιήσεων-λογαριασμών-έργων-μελετών – προμηθειών, από τον προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων Π.Ε. Φωκίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/2012 ως εξής:
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

ΑΝΑ

ΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1 Δέσμευση Πίστωσης Υπολοίπου Ποσού για
Έργα της ΚΑΠ-ΣΑΕΠ

071
ΚΑΕ 9459.01

Διάφοροι δικαιούχοι 85.137,36

2 για την πληρωμή καύσιμων Έως την λήξη της
σύμβασης για τα μηχανήματα-οχήματα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2016ΕΠ56600011)-ΣΑΕΠ 566

071
ΚΑΕ 9459.01

Περλίγκα Αλεξάνδρα 15.000,00

3 Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τα
εκχιονιστικά οχήματα και μηχανήματα έργου
2017 ΣΑΕΠ 566- ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2016 566000011 της
Π.Ε Φωκίδας.
(17REQ002482047 2017-12-22)

071
ΚΑΕ 9459.01

Διάφοροι δικαιούχοι 12.648,91

4 Πληρωμή δαπανών για τις προμήθειες από τους
διαγωνισμούς τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής του έργου ¨ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015-2017¨που απαιτείται στα πλαίσια
επιχειρησιακού προγράμματος ¨ ¨ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α ΦΕΚ
2205/13-10-2015 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

071
ΚΑΕ 9475.01

Διάφοροι δικαιούχοι 120.000,00

5 Πληρωμή δαπάνης για μεταφορά προϊόντων (ΤΕΒΑ
/FEAD) νωπού φορτίου σε σημεία διανομής σε
Ερατεινή και Άμφισσα στις 14/11/2017

071
ΚΑΕ 9475.01

ΤΙΤΑΝ
KEV-ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΤΙΚ
Η ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ

992,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 113

ΘΕΜΑ 43ο: ‘Έγκριση ορισμού υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, οικονομικού έτους
2018, και έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης (δεκτικού ΚΑΕ 04.073.0899), Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 4765/233/08-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 5606/55/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής και την δέσμευση πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ 04.073, ΚΑΕ 0899.01, ποσού 1.000,00
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ευρώ, στο όνομα του υπόλογου κ. Αθανασίου Ψιλογιάννη του Ιωάννη με ΑΦΜ: 028737413, υπαλλήλου
της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, για την προμήθεια παραβόλων ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των οχημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ημερομηνία λήξεως του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 18-12-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 114

ΘΕΜΑ 44ο: ‘Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης, από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2018 (Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0844), για την μεταφορά των μαθητών των σχολείων του Νομού Φωκίδας
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού για την συμμετοχή τους στην Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 4838/234/08-01-2018 έγγραφο
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
6387/95/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη 2.000,00 ευρώ και τη δέσμευση σχετικής πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Φ. 073 ΚΑΕ 0844), και αφορά στα έξοδα
μεταφοράς των μαθητών των σχολείων του νομού Φωκίδας, με πέντε πούλμαν, στο χιονοδρομικό
κέντρο Παρνασσού, για την συμμετοχή τους στην Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε, με τη προϋπόθεση ότι οι μαθητές δεν θα πληρώσουν
οποιοδήποτε ποσόν σε όλη την διαδικασία της εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 115

ΘΕΜΑ 45ο: ‘Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης, από τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων και παροχής υπηρεσιών,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 5164/169/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 5966/78/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη και σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες προμηθειών, συντηρήσεων και
παροχής υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2018, ή
πραγματοποιήθηκαν το 2017 και θα εξοφληθούν το 2018, όπως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1 πληρωμή της ετήσιας δαπάνης για
προμήθεια καυσίμων κίνησης ,
λιπαντικών και πρόσθετων για τις
ανάγκες κίνησης των οχημάτων και
μηχανημάτων της ΠΕ Εύβοιας , από

02.071.9459.01

Διαγωνιστική διαδικασία 60.083,33
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το υποέργο με τίτλο "Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων &
μηχ/κου
εξοπλ.περ.2017-2018.Κωδ:2016ΕΠ5
6600009

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ-

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1
Δαπάνες
χρηματοδοτικής
μίσθωσης 2017

02.02.073.
0816.02

Δαπάνες
χρηματοδοτικής
μίσθωσης 6.415,60 6.415,60 0,00 0,00

2 Μεταφορά μαθητών
2017

02.02.073.
0821.02

Μεταφορά
μαθητών 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

3

προμήθεια γραφικής
ύλης & υλικών
εκτύπωσης για την
κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας και των
Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης
του νομού έτους 2017

02.02.073.
1111.02

Προμήθεια
χαρτιού γραφικά
είδη

1.129,81 16.129,81 5.000,00 10.000,00

4

Προμήθεια καυσίμων
κίνησης (υπόλοιπο
σύμβασης λήξης
31/12/2017)για το έτος
2017

02.02.073.
1511.02

Προμήθεια
καυσίμων
λιπαντικών 676,39 10.676,39 10.000,00 0,00

5

προμήθεια δέκα (10)
τεμαχίων οριζόντιες
γρίλιες ηλιοπροστασίας
(στόρια) για τις ανάγκες
κτιρίων της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες

989,99 20.000,00 0,00 19.010,01

ΣΥΝΟΛΟ 1.609.211,79 1.653.221,80 15.000,00 29.010,01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 116

ΘΕΜΑ 46ο: ‘Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για την συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία
Χειμερινών Αθλημάτων, της εκδήλωσης “Διεκδίκηση Χιονονιφάδας 2018”, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 1579/19/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 5671/56/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ ,για
την συνδιοργάνωση με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της
εκδήλωσης “Διεκδίκηση Χιονονιφάδας 2018”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Εβδομάδας
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Χιονιού 2018, στα χιονοδρομικά κέντρα Παρνασσού και Βελουχίου και στην οποία εκδήλωση θα
συμμετάσχουν δύο (2) Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε. Εύβοιας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ
Μίσθωση λεωφορείων για μετάβαση των μαθητών στα
χιονοδρομικά κέντρα 1.000,00
Σύνολο με ΦΠΑ 1.000,00 €

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές δεν θα πληρώσουν
οποιοδήποτε ποσόν σε όλη τη διαδικασία της εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 117

ΘΕΜΑ 47ο: ‘Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 422/8/09-01-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ.
5727/57/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την έκδοση Χ.Ε.Π ποσού 3.000,00 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των
εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2018, με υπόλογο τον Ευάγγελο Πολίτη του
Νικολάου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τ.Μ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας, για την πληρωμή δαπανών διοδίων, ώστε
να εξασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Εύβοιας από τους σταθμούς
διοδίων στην Εθνική Οδό προς Λαμία και λοιπούς προορισμούς εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έτους 2018.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899.01 του Ε.Φ 02073.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 31/12/2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 118

ΘΕΜΑ 48ο: ‘Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
μισθοδοσίας κλπ., Π.Ε. Καρπενησίου.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 6127/150/09-01-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 6255/90/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει τη σχετική δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπανών, που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος 2018, όπως ακολούθως:

Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε
Ποσό

δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου

προϋπολογισμού
με τις

αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας τεσσάρων
ελατηρίων αμορτισομέτρου
για τις λειτουργικές ανάγκες
του τμήματος ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ/νιών της ΠΕΕ.

03.073.1329.01

Προμήθεια ειδών

συντήρησης και

επισκευής κάθε είδους

λοιπού εξοπλισμού

449,87 2.000,00 0,00 1.550,13

2

Πληρωμή δαπάνης
μισθοδοσίας ενός (1)
ατόμου, ειδικότητας ΔΕ
Χειριστών Μηχανημάτων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας οχτώ(8) μηνών,
που θα προσληφθεί για την
κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της
ΔΤΕ της ΠΕ Ευρυτανίας για
το έτος 2018.

03.073.0342.01

Αμοιβές προσωπικού με

σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου

(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά

(συμπεριλαμβάνεται και

το εποχικό προσωπικό)

10.000,00 60.000,00 41.500,00 8.500,00

3

Πληρωμή δαπάνης
εισφορών μισθοδοσίας ενός
(1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ
Χειριστών Μηχανημάτων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας οχτώ(8) μηνών,
που θα προσληφθεί για την
κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της
ΔΤΕ της ΠΕ Ευρυτανίας για
το έτος 2018.

03.073.0352.01

Εισφορές σε

ασφαλιστικούς

οργανισμούς

προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου

χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά

(συμπεριλαμβάνεται και

το εποχικό προσωπικό)

3.000,00 19.000,00 12.500,00 3.500,00

4

Πληρωμή δαπάνης
δημοσίευσης περίληψης
ανακοίνωσης για τη σύναψη
σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, ενός (1) ατόμου (για
την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της
ΔΤΕ της ΠΕ Ευρυτανίας για
το έτος 2018), σε
εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του νομού.

03.073.0841.01

Διαφημίσεις και

δημοσιεύσεις

γενικά

1.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00

5

Πληρωμή δαπάνης αμοιβής
πληρεξούσιου δικηγόρου
της ΠΣΕ- Π.Ε Ευρυτανίας, ο
οποίος θα διορισθεί με
απόφαση της Ο.Ε. με την
εντολή να αποκρούσει την
από 31-12-2015 με αρ.
δικογράφου
ΑΓ235/31-12-2015 αγωγή
που κατέθεσε η ΒΑΣΚΟ
ΑΤΕ, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις & ισχυρισμούς για
την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.0871.01
Αμοιβές

Φυσικών Προσώπων
715,48 10.000,00 0,00 9.284,52
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 119

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 49ο: ‘Έγκριση συγκρότησης επιτροπών του ν. 4412/2016 της Π.Ε Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 4059/48/8-1-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 4354/48/08-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας :

Α. Τριμελής επιτροπή διενέργειας/ αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών:

1. Ζωή Σουφλερού του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως πρόεδρος,
αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Τσάκνη του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β΄.
2. Ιωάννης Φλωράκης του Ελπιδοφόρου, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ΄, αναπληρούμενος από
τον Γεώργιο Κουκλάρα του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής με βαθμό Β΄.
3. Σουλτάνα Σταυρωθέντα του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με βαθμό Β΄,
αναπληρούμενη από την Κωνσταντίνα Δρούγου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας με βαθμό Γ΄.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντία Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Α΄, αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Παυλέτση του Λουκά, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 221 του Ν.
4412/16. Η επιτροπή συγκροτείται σε ετήσια βάση. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που
δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.

Β. Τριμελής επιτροπή διενέργειας/ αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης όλων των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που θα προκύψουν
κατά τα σχολικά έτη 2017- 2018 και 2018- 2019:

1. Σοφία Τραμουντάνη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Β΄, ως πρόεδρος,
αναπληρούμενη από την Ελένη Αποστολίδου του Βύρωνα- Κώστα, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με
βαθμό Α΄.

2. Ελισσάβετ Χαντζοπούλου του Δημητρίου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Β΄,
αναπληρούμενη από τον Γεώργιο Λάιο του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Β΄.

3. Αγγελική Χαλκιά του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β΄,
αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Μπογιαντζή του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Β΄.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντία Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Α΄ αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Παυλέτση του Λουκά, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 221 του Ν.
4412/16. Η επιτροπή συγκροτείται σε ετήσια βάση. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που
δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.
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Γ. Τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και για τις διαδικασίες σύναψης όλων των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που θα προκύψουν
κατά τα σχολικά έτη 2017- 2018 και 2018- 2019:

1. Αντώνιος Σαραφιανός του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄ ως πρόεδρος,
αναπληρούμενος από τον Ιωάννη Παρούτσα του Στυλιανού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
με βαθμό Β΄.

2. Αλεξάνδρα Τσιγαρίδα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄,
αναπληρούμενη από τον Χρήστο Τασιούλη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄.

3. Αικατερίνη Καρακώστα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β΄, αναπληρούμενη
από τον Κωνσταντίνο Κοντοπάνο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντία Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Α΄ αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Παυλέτση του Λουκά, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών και κατά τις διαδικασίες σύναψης όλων των συμβάσεων μεταφοράς
μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2017- 2018
και 2018- 2019.

Δ. Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και υπηρεσιών:

i) Για τις Διευθύνσεις: Διοικητικού –Οικονομικού, Ανάπτυξης, Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας, τα Τμήματα Πληροφορικής και Πολιτικής Προστασίας καθώς και το
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη:

1. Κωνσταντία Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, ως πρόεδρος,
αναπληρούμενη από την Μαρία Τσατσαράγκου του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών.
2. Ιωάννης Παυλέτσης του Λουκά, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, αναπληρούμενος
από τον Δημήτριο Ντζαμάρα του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό Γ΄.
3. Αθανάσιος Μπίκας του Βασιλείου κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄, αναπληρούμενος από την Ελένη
Λαθύρη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.

ii) Για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών:

1. Αλεξάνδρα Τσιγαρίδα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, ως
πρόεδρος, αναπληρούμενη από τον Δημήτριο Τσούκα του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό
Γ΄.
2. Τριανταφυλλιά Τσιρώνη του Παναγιώτη, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Γ΄
αναπληρούμενη από την Χρύσω Ιωάννου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με
βαθμό Γ΄.
3. Ιωάννης Τσάκνης του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών μα βαθμό Β΄ αναπληρούμενος από τον
Χρήστο Τασιούλη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.

iii) Για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων:
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1. Αικατερίνη Καρακώστα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β΄, ως πρόεδρος,
αναπληρούμενη από τον Βασίλειο Φακίτσα του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Γ΄.
2. Κωνσταντίνος Ντρίβας του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Γ΄ αναπληρούμενος από τον
Γεώργιο Σέλελη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄.
3. Αθανάσιος Μπίκας του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄ αναπληρούμενος από τον
Ευάγγελο Γιαννιώτη του Κωνσταντίνου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.

iv) Για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:

1. Ελένη Αποστολίδου του Βύρωνα– Κώστα, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄ ως πρόεδρος
αναπληρούμενη από τον Γεώργιο Λάιο του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Β΄.
2. Ελισσάβετ Χαντζοπούλου του Δημητρίου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Β΄
αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Μπογιαντζή του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Β΄.
3. Αντώνιος Σαραφιανός του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄ αναπληρούμενος από
τον Ιωάννη Μπόνια του Σταύρου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό Β΄.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.

Έργο των Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και υπηρεσιών είναι α) η
παρακολούθηση και η παραλαβή πάσης φύσεως προμηθειών σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 11β
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) η παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου
219 και της παρ. 11δ, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Επίσης εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 225/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό 6/6-02-2017), ως προς το εδάφιο Α.Τριμελής επιτροπή
διενέργειας / αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών, ως ακολούθως :

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντία Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Α΄ αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Παυλέτση του Λουκά, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Ο κ. Γκικόπουλος Γεώργιος συμφώνησε με την εν λόγω εισήγηση, αλλά επεσήμανε την σοβαρότητα
των επιτροπών αυτών. Ζήτησε να διατεθεί ο πίνακας υπαλλήλων που μπορούν να ορισθούν και πριν
κριθούν να καθοριστούν κριτήρια επιλογής. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μερικά από τα κριτήρια που
μπορούν να τεθούν είναι οι εκκρεμότητες ποινικές ή πειθαρχικές, παράπονα από συναλλασσόμενους,
μορφωτικό επίπεδο, χρόνια υπηρεσίας και βαθμός, καθώς και προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης. Τόνισε
πως θα πρέπει το γραφείο Προσωπικού να συντάξει σχετικό πίνακα και να φέρει με εισήγηση ο
Διευθυντής και ο Γ.Γ του Δήμου.Τέλος, επεσήμανε πως ηθικά και πολιτικά, δεν μπορεί να μετέχουν τα
μέλη αυτής της επιτροπής σε λειτουργικά συνδεδεμένες επιτροπές συμβάσεων ή ακόμη και
διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 120

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. οικ. 2989/46/05-01-2018 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΥΣ17ΛΗ-1ΗΑ) του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας,
όπως ήταν σε ισχύ έως 31-12-2017.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 5908/183/9-1-2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας-Τμήμα Προμηθειών προς την
Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6149/88/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. οικ. 2989/46/05-01-2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΥΣ17ΛΗ-1ΗΑ) του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίσθηκε η παράταση εκτέλεσης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από τους προσωρινούς μειοδότες, όπως ίσχυαν έως 31-12-2017, μέχρι
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως όχι πέραν
της 28-02-2018, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 121

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση διόρθωσης των αριθμ. 1870/02-10-2017 και 1965/16-10-2017 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των προσωρινών μειοδοτών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μεταφοράς μαθητών και διαπραγμάτευσης της 12ης/10/2017, αντίστοιχα, για τα σχολικά έτη 2017-2018,
2018-2019 και 2019-2020, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. οικ. 5744/188/9-1-2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας-Τμήμα Προμηθειών προς την Επιτροπή
το οποίο έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 6001/82/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την διόρθωση των αριθμ. 1870/02-10-2017 και 1965/16-10-2017 προηγούμενων
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των προσωρινών μειοδοτών του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και διαπραγμάτευσης της 12ης/10/2017, αντίστοιχα, για τα σχολικά
έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, όπως ακολούθως:

α) Την διόρθωση του σημείου Δ) της με αρ. 1870/02-10-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής στο ορθό « Της κατ’ εξαίρεσης των κείμενων διατάξεων, ανάθεσης της εκτέλεσης των
σχετικών δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 2 της παρούσας εισήγησης) προσωρινούς
μειοδότες, βάσει των διατάξεων του αρ. 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114/04-08-2017) όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 45 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ Α’200/22-12-2017) ».

β) Την διόρθωση του σημείου 5) της με αρ. 1965/16-10-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής στο ορθό « Αναθέτει κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, την εκτέλεση των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 3 της παρούσας ) προσωρινούς μειοδότες, βάσει των
διατάξεων του αρ. 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114/04-08-2017) όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του αρ. 45 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ Α’200/22-12-2017)».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 122

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 42/08-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
εγκρίσεως των τροποποιήσεων-διορθώσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, για τα σχολικά έτη
2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, Π.Ε. Εύβοιας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 5748/189/9-1-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή το οποίο έλαβε τον αριθμ.
πρωτ. 6010/84/09-01-2018 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την διόρθωση του παραρτήματος (Ι) της αριθμ. 42/08-01-2018 προηγούμενης απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τα στοιχεία των δρομολογίων με κωδ. 595 και 938, σε συνέχεια
των αριθμ. 61/08-01-2018 και 62/08-01-2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως στους
Πίνακες του Παραρτήματος (I) του παρόντος πρακτικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 42/08-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 123

Περατωθείσης της συζήτησης των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων καθώς και της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η παρούσα συνεδρίαση λύνεται.

Το πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, όπως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπακογιάννης Κωνσταντίνος Φακίτσας Βασίλειος Μπερτσιμά Ιωάννα

Σανιδάς Χαράλαμπος

Σανίδας Ηλίας

Κάππος Ευστάθιος

Βαρδακώστας Κωνσταντίνος

Τιμπλαλέξης Δημήτριος

Γκικόπουλος Γεώργιος

Ευαγγελίου Παναγιώτης Τιμπλαλέξης Δημήτριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (I)

Πίνακας
αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ που δεν εγκρίθηκαν ακόμη οι προσωρινοί μειοδότες (κωδ. Δρομ.
829 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού , κωδ. Δρομ. 595 της Διαπραγμάτευσης της 18ης/12/2017 και κωδ. Δρομ. 938 της Διαπραγμάτευσης της 19ης/12/2017 για την

μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020)
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Απόφασης

Αιτιολογία

1 829 ΤΑΞΙ ΠΥΡΓΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 69.300 0,00 149,88 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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829 ΤΑΞΙ
ΠΥΡΓΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΝΕΟΧΩΡ
Ι-ΛΕΠΟΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 15.000 0,00 45,16 Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
δημιουργίας ειδικού
σχολείου στα Λέπουρα.
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Απόφασης

Αιτιολογία

2 595 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ-
ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2 13.700 0,00 40,60 39,80 1,97 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΕ 2459

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

595 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΨΑΧ
ΝΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2 10.900 0,00 1,97 35,3 34,61 Αρ.
62/08-01-2018
απόφαση Ο.Ε.
(Διαπραγμάτευση

18ης/12/17)

Μετονομασία και
τροποποίηση δρομολογίου
λόγω αλλαγής των
μαθητών (Βγήκε ο
οικισμός Κοντοδεσπότι και
μπήκε ο οικισμός
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Κυπαρίσσι).
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Απόφασης

Αιτιολογία

3 938 ΑΓ. ΜΗΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΗ
ΡΑΧΗ-ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
(ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙ)

2 2.500 0,00 19,42 Το δρομολόγιο
κηρύχθηκε άγονο
με την αρ. 61/2018
απόφαση Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

938 ΑΓ. ΜΗΝΑΣ-ΔΡΟΣΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΜΙΚΡΟ ΤΑΞΙ)

2 2.500 0,00 19,42 Μετονομασία και
τροποποίηση δρομολογίου
λόγω διαγραφής μαθητή .
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