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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 6ης Ιουνίου 2017
Αριθμός Πρακτικού 20

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος),
σήμερα στις 6 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/5-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα,
Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1), και δυνάμει της υπ’ αριθμ. (οικ.)
115683/1176/30-5-2017 πρόσκλησης του προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 17/15-5-2017 και 18/22-5-2017 της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 120/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ582/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 122/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ579/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 127/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ213/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 129/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ583/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Σταυρούλας Στεργίου, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 108020/425/23-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110544/252/25-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 24-5-2017).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 646/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., και εκ
νέου έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στη συμβολή των επαρχιακών
οδών “Καθενοί - Στενή” και “Καθενοί - Πάλιουρας”», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 94.000,00 € με
Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου Εκκλησιαστικού
Λυκείου Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του υποέργου: «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας -
Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα: Όρια νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας – Λαμία», του έργου: «Παρεμβάσεις για
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση φωτεινής σηματοδότησης κόμβων στο Ε.Ο.Δ.,
αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. (2014-2017) Β΄ Φάση», προϋπολογισμού
88.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης
της υπ’ αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα - Γραβιά - Όρια νομού - Β’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση
Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 160.000,00 € με
Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας επί της οδού
Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως όρια νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α..
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ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων – άρση καταπτώσεων – κοπή δένδρων και θάμνων επί της εθνικής
οδού 48 Άμφισσα – Γραβιά», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 41.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη
στο Α/Κ Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν. Εύβοιας», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 36.500,00 € με
Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
διαγωνισμού του έργου: «Οδός Αφράτι – Πίσσωνας (Β΄ Φάση)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
800.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές - Ήλια- Λ.
Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών
Νοτιοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών
Βορειοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερμηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο
υπερκείμενο τμήμα της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στο τμήμα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο
Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση τμήματος Εθνικής Οδού 3 Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με
Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας»,
αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 6.000.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Οδού Σύνδεσης
ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, Τμήμα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05», προϋπολογισμού
6.400.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου: «Μελέτη
κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προεκτιμώμενης αμοιβής 303.736,16 € χωρίς Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση α) 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, β) της 2ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης, γ) της δαπάνης για την εκτέλεση της 2ης Σ.Σ., δ) της επέκτασης της αναδόχου σύμπραξης
για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών της 2ης Σ.Σ. και ε) της παράτασης της προθεσμίας
για την εκπόνηση της μελέτης του έργου: «Μελέτη ανάδειξης και ανάπλασης Ιστορικών -
Αρχαιολογικών Χώρων του νομού», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευση πίστωσης, β) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του
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Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 35.960,00€ με Φ.Π.Α., και γ) των όρων της σχετικής
διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δίμηνης παράτασης της παροχής υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων
για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητάς της, για ένα έτος»,
προϋπολογισμού 377.884,29 € με Φ.Π.Α., και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου:
«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», προϋπολογισμού
70.000,00 € με Φ.Π.Α., και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 31o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 813/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., και εκ
νέου έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για
τα μηχανήματα έργου και τα φορτηγά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα, καθώς και τις
εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτών», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α., και
β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για
την «Προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών και σαράντα πέντε (45) οθονών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού
προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2015 - 2016,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δαπάνης συμπληρωματικής πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του
άρθρου 3 της ΚΥΑ 24001/2013 για το σχολικό έτος 2015 - 2016, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ
24001/2013 για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016, σχολικού έτους 2016 - 2017,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ
24001/2013, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων του έτους 2016, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 37o: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 311/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
περί Τροποποίησης – Διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό
έτος 2016 - 2017.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 38o: Λύση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτου και έγκριση παρακράτησης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
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ΔΑΠΑΝΕΣ

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

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δυο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
στην Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017-2018, για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης απο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την
προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα μηχανήματα - οχήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε.
Ευρυτανίας.

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

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων - μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στους Γρηγόριο
και Σταυρούλα Θεοδώρου βάσει της αριθμ. 69/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

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

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 52ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 891/22-5-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον τακτικό προϋπολογισμό
για την συνδιοργάνωση με την εθελοντική οργάνωση Wheeling2help και την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση με τίτλο: «Raches Summer Festival».

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον τακτικό προϋπολογισμό
για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Διβριωτών εκδήλωσης «Βραδιάς
Παραδοσιακών Χορών».
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ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον τακτικό προϋπολογισμό
για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Διβριωτών εκδήλωσης «Διήμερο
Ποδηλατικών Εκδηλώσεων Downhill στη Δίβρη Φθιώτιδας».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 56o: Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1730/14-11-2016 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης α) Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
που αφορά τον Προϋπολογισμό, έτους 2017 και β) Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας στο εξωτερικό.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, λόγω κωλύματος, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός
της Βασίλειος Φακίτσας.

Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας, Χάρης Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου,
Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, Ευστάθιος Κάππος, Παναγιώτης Ευαγγελίου, Θωμάς Γρεβενίτης και
Γεώργιος Γκικόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος
Φακίτσας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

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

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε..

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έκανε υπόμνηση των ερωτημάτων,
που έχει υποβάλει εδώ και καιρό κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, και
ενημέρωσε πως θα επιδιώξει να τεθούν όσα ερωτήματα δεν απαντηθούν στην προσεχή συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακόμη, στα πλαίσια των ερωτημάτων που έχει διατυπώσει,
συμπληρώνει και το εξής:

“Πόσοι και ποιοι σύμβουλοι έχουν χρησιμοποιηθεί απο την Περιφέρεια γύρω απο το ζήτημα του
Ασωπού. Ποιο ήταν το κόστος τους και ποια η διαδικασία επιλογής τους”.

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3281/2-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΑΜ7ΛΗ-Ρ5Κ) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί α) έγκρισης πρακτικού 1/31-05-2017 της υπ’ αριθμ.
3156/26-5-2017 «Επαναληπτικής Πρόσκλησης για εννέα έκτακτα δρομολόγια πανελληνίων
εξετάσεων 2017» και β) προσωρινής ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου μεταφοράς μαθητών
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“Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017, Π.Ε. Φθιώτιδας”, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
και όχι πέραν της 30-6-2017, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016, όπως τροποποιήθηκε.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α) ανάθεσης, με διαπραγμάτευση, δρομολογίων μεταφοράς μαθητών,
που συμμετέχουν στην εξέταση του ειδικού μαθήματος Αγγλικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχ.
έτους 2016-2017, Π.Ε. Βοιωτίας, και β) αντικατάστασης αναδόχου.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για μεταφορά φαρμάκων
δακοκτονίας απο Π.Ε. Εύβοιας και Π.Ε. Βοιωτίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Λήψη απόφασης επί του πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας:
«Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 173.600,00 € με Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 974

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3281/2-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΑΜ7ΛΗ-Ρ5Κ) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί α) έγκρισης πρακτικού 1/31-05-2017 της υπ’ αριθμ.
3156/26-5-2017 «Επαναληπτικής Πρόσκλησης για εννέα έκτακτα δρομολόγια πανελληνίων
εξετάσεων 2017» και β) προσωρινής ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου μεταφοράς μαθητών
“Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017, Π.Ε. Φθιώτιδας”, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
και όχι πέραν της 30-6-2017, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016, όπως τροποποιήθηκε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 117635/3282/
1-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθμ. 3281/2-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΑΜ7ΛΗ-Ρ5Κ) απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν:
Α. το υπ’ αριθμ. 1/31-05-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της αριθμ. 3156/26-5-2017

διαπραγμάτευσης για εννέα (9) έκτακτα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας κατά
τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2017, σύμφωνα με το οποίο:

Α1. Έγινε αποδεκτή η προσφορά του κάτωθι υποψηφίου αναδόχου για το επόμενο στάδιο
Οικονομικών Προσφορών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

α/α Επώνυμο Όνομα Δρομολόγιο
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ1

ΓΕΛ Ελάτειας ΓΕΛ Κ. Τιθορέας
2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΛ Αμφίκλειας-ΓΕΛ Κ.
Τιθορέας

3 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3
ΓΕΛ Μαρτίνου-ΓΕΛ Μαλεσίνας

4 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 4
ΓΕΛ Λιβανατών-ΓΕΛ Αταλάντης

5 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 5
ΓΕΛ Μακρακώμης-ΓΕΛ

Σπερχειάδας

6 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 6
ΓΕΛ Ν. Μοναστηρίου-ΓΕΛ

Δομοκού

7 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7
ΓΕΛ Υπάτης-5ο ΓΕΛ Λαμίας

8 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 8
ΕΠΑΛ Μακρακώμης 1ο ΕΠΑΛ

Λαμίας (Γαλανέικα)

9 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 9
ΕΠΑΛ Αταλάντης-1ο ΕΠΑΛ

Λαμίας (Γαλανέικα)

Α2. Ανακηρύχθηκαν μειοδότες, οι κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ

Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
€

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

1
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1
ΓΕΛ Ελάτειας ΓΕΛ Κ.

Τιθορέας
51,24€

2
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2
ΓΕΛ Αμφίκλειας-ΓΕΛ Κ.

Τιθορέας
69,98€

3
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3
ΓΕΛ Μαρτίνου-ΓΕΛ

Μαλεσίνας
62,08€

4
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 4
ΓΕΛ Λιβανατών-ΓΕΛ

Αταλάντης
35,53€

5
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 5
ΓΕΛ

Μακρακώμης-ΓΕΛ
Σπερχειάδας

51,24€

6
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 6
ΓΕΛ Ν.

Μοναστηρίου-ΓΕΛ
Δομοκού

59,24€

7
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7
ΓΕΛ Υπάτης-5ο ΓΕΛ

Λαμίας
67,27€

8
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 8
ΕΠΑΛ Μακρακώμης 1ο

ΕΠΑΛ Λαμίας
119,77€

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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(Γαλανέικα)

9
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 9
ΕΠΑΛ Αταλάντης-1ο
ΕΠΑΛ Λαμίας
(Γαλανέικα)

227,78€

Β. Ανατέθηκε προσωρινά η εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών των δημοσίων
σχολείων Β’/βάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2016 - 2017 και για το
χρονικό διάστημα από την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων 2017 και μέχρι την ολοκλήρωση των
διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων στους παρακάτω προσωρινούς μειοδότες,
ανά τμήμα και όχι πέραν της 30-6-2017, σύμφωνα με την προσφορά που υπέβαλαν στον σχετικό
διαγωνισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως παρακάτω συγκεκριμένα αναφέρεται:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3156/26-05-2017 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Α/Α
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΕΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
€

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

1
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1
ΓΕΛ Ελάτειας ΓΕΛ Κ.

Τιθορέας
51,24€

2
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2
ΓΕΛ Αμφίκλειας-ΓΕΛ Κ.

Τιθορέας
69,98€

3
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3
ΓΕΛ Μαρτίνου-ΓΕΛ

Μαλεσίνας
62,08€

4
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 4
ΓΕΛ Λιβανατών-ΓΕΛ

Αταλάντης
35,53€

5
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 5
ΓΕΛ

Μακρακώμης-ΓΕΛ
Σπερχειάδας

51,24€

6
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 6
ΓΕΛ Ν.

Μοναστηρίου-ΓΕΛ
Δομοκού

59,24€

7
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7
ΓΕΛ Υπάτης-5ο ΓΕΛ

Λαμίας
67,27€

8
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 8
ΕΠΑΛ Μακρακώμης 1ο

ΕΠΑΛ Λαμίας
(Γαλανέικα)

119,77€

9
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 9
ΕΠΑΛ Αταλάντης-1ο
ΕΠΑΛ Λαμίας
(Γαλανέικα)

227,78€

Β1. Η ισχύς της απόφασης αφορά την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία προσωρινής ανάθεσης, ημερομηνία έναρξης Πανελληνίων

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ



10

Εξετάσεων 2017 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων
συμβάσεων και όχι πέραν της 30-06-2017, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4415/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 975

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α) ανάθεσης, με διαπραγμάτευση, δρομολογίων μεταφοράς μαθητών,
που συμμετέχουν στην εξέταση του ειδικού μαθήματος Αγγλικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχ.
έτους 2016-2017, Π.Ε. Βοιωτίας, και β) αντικατάστασης αναδόχου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 118274/2530/2-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διαπραγμάτευση, χωρίς την έγκριση της ΕΑΑΔΗΣΥ (σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 8 του

ν. 4415/2016) για την ανάθεση των δέκα (10) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που θα
συμμετάσχουν στην εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχ.
έτους 2016-2017, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 902,44 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1.119,03 ευρώ με
Φ.Π.Α..

2. την αντικατάσταση του αναδόχου, ύστερα απο την παραίτηση της Κοινοπραξίας Ταξί, στο
δρομολόγιο Ν. ΚΟΚΚΙΝΟ - ΘΗΒΑ - 1ο ΕΠΑΛ στον επόμενο μειοδότη που είναι το ΚΤΕΛ Επαρχίας
Θηβών με τιμή 70,14 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 976

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για μεταφορά φαρμάκων
δακοκτονίας απο Π.Ε. Εύβοιας και Π.Ε. Βοιωτίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 202/118999/2-6-2017
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

υποψήφιος ανάδοχος, έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα
κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

A/A Δαπάνη Προμηθευτ
ής

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Υπηρεσίας

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικ

ής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
Προσφοράς

1 Μεταφορά
φαρμάκων
δακοκτονίας από
Π.Ε. Βοιωτίας και
Π.Ε. Εύβοιας στην
Π.Ε. Φθιώτιδας

Μεταφορική
εταιρία Ι.

ΧΡΙΣΤΟΠΟ
ΥΛΟΣ

Ταχ. Δ/νση:
ΑΘΗΝΩΝ
73 ΛΑΜΙΑ
ΑΦΜ:

036375133
Δ.Ο.Υ.:
ΛΑΜΙΑΣ

179/108241/
23-05-2017

965/29-05-
2017
(ΑΔΑ:

6ΞΕΒ7ΛΗ-Ι
ΦΖ)

Ε.Φ.:
ΚΑΕ:0829
(01.073.08
29.01 -
Λοιπές

μεταφορές)

Αρ.
Δέσμευσης
5008/01-06-

2017
ΑΔΑ:

7ΗΨΛ7ΛΗ

496,00
ευρώ
Συμπερ
ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 977

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 202/118999/2-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016).

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 978

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 119364/3364/
2-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Αρ.Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευση

ς

Ποσό
συμπερι
λαμβανό
μενου
ΦΠΑ

1 Συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με τον
Σύλλογο Ελληνικής

Πολιτιστικής
Παράδοσης Χαλκίδας

�̋Τ’Αλωνάκι � με τίτλο
«Σκοποί στο

Γρυπονήσι, από το
χθες στο σήμερα» στο
Μέγαρο Μουσικής, η

οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 7

Ιουνίου 2017.

ΚΤΕΛ Ν.
Εύβοιας Α.Ε.

ΑΦΜ:
097009050.

ΔΟΥ: Χαλκίδας.
Τ. Δ/νση:
Στυρών 1.
Χαλκίδα.
(Αρ. Πρ.:

118111/2644/01
-06-2017).

Αρ. πρωτ.:
109878/2506/
24-5-2017.

902/02-05-2017.
Πρακτικό 19ο,

Θέμα Έκτακτο 2ο
(ΑΔΑ:

6ΞΕΒ7ΛΗ-ΙΦΖ).

Ε.Φ.:
02073.
ΚΑΕ:
0844.

Αρ.
Δέσμευσης
: 4947.
ΑΔΑ:

6B347ΛΗ-
ΚΑΥ

(ΑΔΑΜ:
17REQ006
264954

2017-05-3
1).

2.500,00
€.

2 Συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με τον

Πανευβοϊκό Σύλλογο
‘’Ο Καλός Σαμαρείτης’’
με τίτλο «1ος Ορεινός
αγώνας Δρόμου στην
Στενή Ευβοίας» που θα
πραγματοποιηθεί στις
10 & 11 Ιουνίου 2017.

ΛΑΜΠΡΙΝΗ συζ.
ΑΧΙΛΛΕΑ

ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ.
ΑΦΜ:

068267153.
ΔΟΥ: Χαλκίδας.

Τ. Δ/νση:
Ορέστη Μακρή
3. Χαλκίδα.
(Αρ. Πρ.:

00629/12-05-20
17).

Αρ. πρωτ.:
101906/2506/
24-5-2017.

889/22-05-2017.
Πρακτικό 18ο,
Θέμα 50ο
(ΑΔΑ:

Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ).

Ε.Φ.:
02073.
ΚΑΕ:
0844.

Αρ.
Δέσμευσης
: 4799.
ΑΔΑ:

ΩΗΓΘ7ΛΗ-
Ο50.

999,44 €.

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους προμηθευτές οι

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 979

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Λήψη απόφασης επί του πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης

Απόφαση
Έγκρισης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση

Δέσμευσης ΠΟΣΟ

1

Συμμετοχή της
ΠΣτΕ στο 11ο
Φεστιβάλ Οίτης,
που θα διεξαχθεί
στο πάρκο τεχνών

ψυχαγωγίας
"Χώρα Λελέικα

Υπάτης κατά τους
μήνες Ιούνιο,

Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο

2017"

ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΟΣ
ΑΦΜ:1414130

60
ΔΟΥ:

Καστοριάς
Τ. Δ/νση:
Δισπηλιό
Καστοριάς
(Αρ. πρωτ:

118470/3313)
(Ηχητική &
Φωτιστική
Κάλυψη)

58529/1560
682/24-04-2017

(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης
1877/28-04-2017

ΑΔΑ:
ΩΨΤΓ7ΛΗ-ΘΞΑ

ΑΔΑΜ:17REQ006
138886

12.400,00

2

Συμμετοχή της Π
Στ Ε, στην

εκδήλωση με
θέμα: « Όλα τα
παιδιά του

Κόσμου», η οποία
θα

πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 10
Ιουνίου στη
Πλατεία

Ελευθερίας, στη
Λαμία με το
Πνευματικό
Κέντρο

Ρουμελιωτών.

1. ΑΘ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓ
ΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΦΜ:
9993522084
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση:

Φραντζή 67
(Catering-
Γλυκίσματα)

2. ΦΙΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΟΣ
ΑΦΜ:

057849995
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση:

Υψηλάντη 39,
Λαμία

(Αναμνηστικά-
καπέλα-
δώρα)

107743/2988 967/29-5-2017
(ΑΔΑ:6ΞΕΒ7ΛΗ

-ΙΦΖ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης
2159/01-06-2017

ΑΔΑ:

250,00

200,00

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας:
«Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε.
Βοιωτίας, προϋπολογισμού 173.600,00 € με Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 119981/2565/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το απο 31-5-2017 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των

αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου», έτους 2017, Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού
173.600,00 € με Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

2. Αποδέχεται τις προσφορές των υποψήφιων αναδόχων «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»,
«Μακρόπουλου Πέτρου», και «Στάϊκου Κων/νου».

3. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «Α. Βούλγαρη – Α. Παναγώνα Ο.Ε.», για τους
λόγους που αναγράφονται στο ως άνω πρακτικό.

4. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών με τις κάτωθι εταιρείες:

α) 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία,
β) Μακρόπουλου Πέτρου και,
γ) Στάϊκου Κων/νου.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 980

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 17/15-5-2017 και 18/22-5-2017 της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα με αριθμ. 17/15-5-2017 και 18/22-5-2017 πρακτικά
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 981

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 120/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ582/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 69437/511/29-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Κυροδήμο του Ηρακλή [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 419], κάτοικο Λιανοκλαδίου (Σ.Σ. Λιανοκλαδίου), ο οποίος
να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 22/06/2017, ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την από 16/05/2013 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ136/20.05.2013 προσφυγή που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την
κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 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.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, ζήτησε όμως «να ενημερωθεί για το πώς
προέκυψε η συγκεκριμένη διαφορά με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το πώς αντιμετωπίσθηκε. Η διαφωνία με το
ασφαλιστικό ταμείο δεν πρέπει να επικεντρωθεί στο αναιτιολόγητο της απόφασης, πρέπει να μπούμε
στην ουσία. Να επιδιώξουμε να ακυρωθεί το πρόστιμο,. Να εντοπισθούν οι αιτίες του προβλήματος και
να αντιμετωπισθούν κατά το δυνατόν».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 982

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 122/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ579/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 69418/508/29-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Ντελή του Γεωργίου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 347], κάτοικο Λαμίας, οδός Καποδιστρίου, αριθ. 5, η οποία να
την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 22/06/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την από 16/05/2013 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ130/20.05.2013 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.

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

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

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

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, ζήτησε όμως «να ενημερωθεί για το πώς
προέκυψε η συγκεκριμένη διαφορά με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το πώς αντιμετωπίσθηκε. Η διαφωνία με το
ασφαλιστικό ταμείο δεν πρέπει να επικεντρωθεί στο αναιτιολόγητο της απόφασης, πρέπει να μπούμε
στην ουσία. Να επιδιώξουμε να ακυρωθεί το πρόστιμο,. Να εντοπισθούν οι αιτίες του προβλήματος και
να αντιμετωπισθούν κατά το δυνατόν».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 983

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ



15

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 127/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ213/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 69430/510/29-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Κωνσταντίνο Πατίτσα του Δημητρίου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 424], κάτοικο Λαμίας, οδός Βύρωνος, αριθ.
26, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της
22/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την από 16/05/2013 και
με αριθμό δικογράφου ΠΡ134/20.05.2013 προσφυγή που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την
κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 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.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, ζήτησε όμως «να ενημερωθεί για το πώς
προέκυψε η συγκεκριμένη διαφορά με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το πώς αντιμετωπίσθηκε. Η διαφωνία με το
ασφαλιστικό ταμείο δεν πρέπει να επικεντρωθεί στο αναιτιολόγητο της απόφασης, πρέπει να μπούμε
στην ουσία. Να επιδιώξουμε να ακυρωθεί το πρόστιμο,. Να εντοπισθούν οι αιτίες του προβλήματος και
να αντιμετωπισθούν κατά το δυνατόν».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 984

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθ. 129/04.03.2013 απόφασης της Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, και
της υπ’ αριθ. πρωτ. Μ583/2012 πράξης επιβολής εισφορών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 69420/509/29-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Λιανό του Κωνσταντίνου, [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 423], κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωσθένους, αριθ. 2, ο
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, ο οποίος, να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 22/06/2017, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την από 16/05/2013 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ132/20.05.2013 προσφυγή που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την
κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ



16

- 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.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο, ζήτησε όμως «να ενημερωθεί για το πώς

προέκυψε η συγκεκριμένη διαφορά με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το πώς αντιμετωπίσθηκε. Η διαφωνία με το
ασφαλιστικό ταμείο δεν πρέπει να επικεντρωθεί στο αναιτιολόγητο της απόφασης, πρέπει να μπούμε
στην ουσία. Να επιδιώξουμε να ακυρωθεί το πρόστιμο,. Να εντοπισθούν οι αιτίες του προβλήματος και
να αντιμετωπισθούν κατά το δυνατόν».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 985

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Σταυρούλας Στεργίου, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ 99878/767/29-5-2017
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής,
οδός Αγ. Τριάδος 56 και Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 15/06/2017, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 19/12/2016 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ202/28-12-2016 αγωγή που
άσκησε η Σταυρούλα Στεργίου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 986

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 108020/425/23-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 111922/224/26-5-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 108020/425/23-5-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας,
και συγκεκριμένα:

1. Την απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων,
ιδιοκτησίας:

Α) ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ, για τον καθαρισμό δρόμων ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ (ΙΣΙΩΜΑΤΑ – ΚΑΨΑΛΑ -
ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ(ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ - ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗΣ – ΦΡΟΞΥΛΙΑ – ΙΤΑΜΟΣ – ΠΕΤΡΑ -
ΜΑΛΛΙΑΡΟΡΑΧΗ – ΔΟΚΑΝΟ - ΧΗΡΑΣ ΛΑΚΚΑ).

Β) ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για τον καθαρισμό δρόμων ΓΡΑΒΙΑ (ΠΗΓΗ ΣΟΤΣΙΚΑ - Ι.Μ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ – ΑΛΕΦΑΝΤΟ - ΤΣΑΚΝΙΑ) ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΠΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ
- ΓΕΦΥΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ) ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ (ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
- ΣΚΛΗΘΡΟ) ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΙΝΟΧΩΡΙ - ΣΚΛΗΘΡΟ) ΒΑΡΙΑΝΗ (ΑΡΓΟΣΤΗΛΙΑ – ΠΟΤΑΜΙΑ
-ΣΚΟΥΝΤΟΛΟ) ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΙΟ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΦΥΤΩΡΙΟ) ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
(ΛΟΓΓΙΕΣ - ΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ).

Γ) ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για τον καθαρισμό δρόμων ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ
(ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ - ΣΤΡΩΜΗ) ΠΑΝΟΥΡΙΑ (ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ – ΠΥΡΑΜΙΔΑ – ΛΥΡΙΤΣΑ –
ΑΡΒΑΝΙΤΟΡΑΧΗ - ΑΙ ΛΙΑ-ΣΤΡΩΜΗ) ΠΥΡΡΑΣ (ΠΥΡΡΑ - ΠΥΡΡΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ).

Δ) ΤΡΙΒΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για τον καθαρισμό δρόμων ΔΙΑΣΤ.ΚΡΙΑΤΣΙ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ - ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ.

Ε) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, για τον καθαρισμό δρόμων ΣΤΙΛΙΑ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ - ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΤΙΛΙΑ - ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΒΟΡΟΥ) ΜΗΛΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ - ΤΣΙΤΣΙΚΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ - ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

ΣΤ) ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για τον καθαρισμό δρόμων ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ (ΠΡΑΤΤΑ
ΛΑΚΚΟΣ – ΧΑΡΑΤΣΙ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ – ΜΟΣΧΟΒΡΥΣΗ – ΒΑΡΚΑ - ΒΑΤΟΥΛΙΑ) ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ
(ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ) ΔΑΦΝΟΣ (ΔΑΦΝΟΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΣ – ΔΙΧΩΡΙ - ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ).

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του κάθε
μηχανήματος και το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες αποχιονισμού (CPV9062000-9), καθαρισμού
από καταπτώσεις βράχων (CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τις
ώρες εργασίες του κάθε μηχανήματος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά) την
ημερομηνία - ημέρα εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1864/14-12-2016
απόφαση (πρακτικό 42, θέμα 6ον) της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017 και με την συνολική
δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

4. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την έντασή

του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή λειτουργία του
μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα – οχήματα. Η επίβλεψη των
εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση Τεχνικών Έργων και η
παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.

5. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

6. Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.

7. Στην ωριαία αποζημίωση που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Στ.Ε. συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

α) μίσθωμα μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π,

β) συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος,
γ) προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ,
δ) ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 987
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ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110544/252/25-5-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 24-5-2017).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 111956/259/26-5-2017
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 110544/252/25-5-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας (βροχοπτώσεις - πλημμυρικά φαινόμενα απο 24-5-2017), και συγκεκριμένα:

1. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ΜΕ 72736 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΒΟΥΤΣΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,

για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(β) Του ME 92780 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, για

τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(γ) Του ΜΕ 93854 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για

τον καθαρισμό τεχνικών - οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(δ) Του ME 122722 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου.

(ε) Του ΜΕ 86721 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
για τον καθαρισμό τεχνικών - οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.

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

(ζ) Του ΜΕ 114331 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.

(η) Του ΜΕ 93872 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ,
για τον καθαρισμό τεχνικών - οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.

(θ) Του ME 29485 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε.
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

(ι) Του ME 114347 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

(κ) Του ME 122704 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε., για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου.

(λ) Του ME 29470 IX μηχάνημα έργου τύπου προωθητήρας, ιδιοκτησίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ, για τον καθαρισμό του τεχνικού (γέφυρας) στον ποταμό Γρανιτσιώτη στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 988

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 646/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., και εκ
νέου έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στη συμβολή των επαρχιακών
οδών “Καθενοί - Στενή” και “Καθενοί - Πάλιουρας”», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 94.000,00 € με
Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112792/2174/Φ.Ε./
26-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 646/24-4-2017 απόφασή της, λόγω του οτι διαπιστώθηκαν

σφάλματα στην προμέτρηση των ποσοτήτων της μελέτης.
2. Εγκρίνει εκ νέου:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στη συμβολή των επαρχιακών

οδών “Καθενοί - Στενή” και “Καθενοί - Πάλιουρας”», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 94.000,00 € με
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη.

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

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

στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 989

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου Εκκλησιαστικού
Λυκείου Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 110844/3842/24-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου εκκλησιαστικού Λυκείου

Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α., με συνοπτικό διαγωνισμό και
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης,

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
γ) τη δαπάνη ύψους 15.000,00 € με Φ.Π.Α..
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ως αρχή που θα διενεργήσει το

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

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

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την αιτιολογία οτι «η δαπάνη είναι ευθύνη και
υποχρέωση της εκκλησίας».

Ο κ. Δημήτριος Αργυρίου δήλωσε οτι απέχει απο την ψηφοφορία για λόγους αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 990

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του υποέργου: «Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας -
Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα: Όρια νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας – Λαμία», του έργου: «Παρεμβάσεις για
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 109404/3765/24-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/19-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του υποέργου: «Υλοποίηση

παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα:
Όρια νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας – Λαμία», του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας - Λιβαδειάς – Λαμίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
2.500.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 98, περ. 1ε.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», η οποία
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα δυο τοις εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (62,97%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 991

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση φωτεινής σηματοδότησης κόμβων στο Ε.Ο.Δ.,
αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. (2014-2017) Β΄ Φάση», προϋπολογισμού
88.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 108489/2125/
23-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την έκπτωση του 54% και
ζήτησε εξηγήσεις απο την Τεχνική Υπηρεσία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το απο 18-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και

συμπλήρωση φωτεινής σηματοδότησης κόμβων στο Ε.Ο.Δ., αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Σ.Ε. (2014-2017) Β΄ Φάση», προϋπολογισμού 88.000,00 € με Φ.Π.Α., ως προς την νομιμότητά
του.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤ/ΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τέσσερα και δέκα πέντε τοις
εκατό (54,15%) επι των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 992

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης
της υπ’ αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα - Γραβιά - Όρια νομού - Β’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση
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Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 160.000,00 € με
Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 111230/2177/25-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Ι/25-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση

ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ’ αριθμ. 27 Εθνικής Οδού
Άμφισσα - Γραβιά - Όρια νομού - Β’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για
τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.», η οποία
προσέφερε έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 993

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας επί της οδού
Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως όρια νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 11756/2184/
25-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Ι/23-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση

ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας επί της οδού Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως όρια
νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ», η οποία προσέφερε έκπτωση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 994

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων – άρση καταπτώσεων – κοπή δένδρων και θάμνων επί της εθνικής
οδού 48 Άμφισσα – Γραβιά», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 41.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102116/1991/25-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. ΙΙ/22-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός

ερεισμάτων – άρση καταπτώσεων – κοπή δένδρων και θάμνων επί της εθνικής οδού 48 Άμφισσα –
Γραβιά», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 41.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της Διακήρυξης, τα οποία
κατέθεσε η Κ/Ξ «ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ήτοι ο προσωρινός μειοδότης του
έργου.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Κ/Ξ «ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ &
ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα πέντε τοις εκατό (55.00%).
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Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, για δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., η προθεσμία άσκησης είναι (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 995

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη
στο Α/Κ Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν. Εύβοιας», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 36.500,00 € με
Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 113629/2198/Φ.Ε./
29-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τα υπ’ αριθμ. Ι/23-5-2017 και Ια/24-5-2017 πρακτικά δημοπρασίας της μελέτης:

«Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη στο Α/Κ Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν. Εύβοιας», συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 36.500,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν. 4412/2016,
που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

β) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με τα ως άνω
πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και σε εφαρμογή του άρθρου 99.1.β. (αα) του Ν.4412/2016,
από τα οποία προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής, είναι ο οικονομικός φορέας – Μελετήτρια Μητρώου ΓΕΜ, «ΣΑΜΑΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Ι.» με την προσφερθείσα από αυτήν έκπτωση 56,00% (ή προσφερόμενη τιμή
12.951,61 €), επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 996

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
διαγωνισμού του έργου: «Οδός Αφράτι – Πίσσωνας (Β΄ Φάση)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού
800.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2523/119688/6-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «Οδός Αφράτι – Πίσσωνας (Β΄

Φάση)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 800.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1β/
29-5-2017 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με προσφερόμενη
έκπτωση 67,62%, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106 του Ν. 4412/2016,
καθώς κρίνεται επαρκής η αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της, παρέχοντας τις
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απαιτούμενες εξηγήσεις κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου
88 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 997

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές - Ήλια- Λ.
Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 115234/2242/Φ.Ε./
30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την έκπτωση του 58,07%
και ζήτησε εξηγήσεις απο την Τεχνική Υπηρεσία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών

φαινομένων της οδού Ροβιές - Ήλια- Λ. Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με
Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1β/29-5-2017 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

2. Ακυρώνει την Ε/Ε «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», 3ο μειοδότη κατά σειρά μειοδοσίας, καθόσον δεν
κατέθεσε αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την Ε/Ε «ΤΗΚ Α.Ε.», με προσφερόμενη έκπτωση 58,07%
καθώς κρίνεται ως επαρκής η αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της, επιφυλασ-
σομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 998

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών
Νοτιοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 110733/2133/Φ.Ε./
25-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/25-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών Νοτιοκεντρικής
Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, τα οποία κατέθεσε η
εργοληπτική επιχείρηση «ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», ήτοι ο προσωρινός μειοδότης
του έργου.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», που προσέφερε έκπτωση εξήντα τοις εκατό (60%).

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

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

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί με επιφυλάξεις, «θεωρεί οτι η τεχνική
περιγραφή του έργου αφορά περισσότερες απο τρεις τοποθεσίες και θα έπρεπε να είναι σαφέστερη και
πιο συγκεκριμένη».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 999

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών
Βορειοκεντρικής Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 29685/473/Φ.Ε./
29-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/26-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων, ρεμάτων και ποταμών Βορειοκεντρικής
Εύβοιας, για τα έτη 2016 και 2017», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, τα οποία κατέθεσε η
εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΔΕ», ήτοι ο προσωρινός μειοδότης του
έργου.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΔΕ», που προσέφερε έκπτωση (57,03%).

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

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

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

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί με επιφυλάξεις, «θεωρεί οτι η τεχνική
περιγραφή του έργου αφορά περισσότερες απο τρεις τοποθεσίες και θα έπρεπε να είναι σαφέστερη και
πιο συγκεκριμένη».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1000

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερμηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο
υπερκείμενο τμήμα της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στο τμήμα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο
Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14512/206/Φ.Ε./
29-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/26-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Εκτέλεση εργασιών καταγραφής και ερμηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στο
υπερκείμενο τμήμα της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου και στο τμήμα κάτω του Ι.Ν. Επισκοπής στο Κάστρο
Σκύρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, τα οποία κατέθεσε η «Κ/Ξ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ», ήτοι ο προσωρινός μειοδότης του έργου.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην «Κ/Ξ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -
ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ», με έκπτωση 61,78%.

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

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

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

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε θετική ψήφο γιατί το έργο είναι ευρύτερης σημασίας και
αφορά τον πολεοδομικό ιστό της πόλης και κατοικίες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1001

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση τμήματος Εθνικής Οδού 3 Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με
Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 111825/3927/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/23-5-2017 πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση

τμήματος Εθνικής Οδού 3 Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..
2. Κατακυρώνει την σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τρία και ενενήντα επτά εκατοστά, τοις
εκατό (63,97%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 103, παρ. 6.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1002

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας»,
αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 6.000.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108010/2116/24-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή

κόμβου Ξηριώτισσας», αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού
6.000.000,00 € με Φ.Π.Α., μέχρι την 20-07-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου
147 του Ν. 4146/2016.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1003

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Οδού Σύνδεσης
ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, Τμήμα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05», προϋπολογισμού
6.400.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 107928/3680/24-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. την παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή της

Οδού Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, στο τμήμα από χ.θ. 8+850 έως χ.θ. 11+627,05», κατά
εξήντα μια (61) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-6-2017, λόγω κακών καιρικών συνθηκών
στην περιοχή του έργου.

2. την παράταση, χωρίς αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή
της Οδού Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, στο τμήμα από χ.θ. 8+850 έως χ.θ. 11+627,05, κατά
επιπλέον τριάντα μια (31) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι, μέχρι την 31-7-2017.

3. την παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή της
Οδού Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, στο τμήμα απο χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 8+850», κατά
ενενήντα δυο (92) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-7-2017, λόγω της ιδιαίτερης
αντιμετώπισης που χρήζουν τα κατολισθητικά φαινόμενα στο τμήμα αυτό.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, και ζήτησε να «κατατεθεί στην Οικονομική
Επιτροπή ο φάκελος του έργου και η έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας για να εξακριβωθεί τι ακριβώς
έγινε στην περιοχή, αν σχετίζεται με τις πλημμύρες κι αν υπήρξε μελέτη αντιπλημμυρικών έργων».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1004

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου: «Μελέτη
κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προεκτιμώμενης αμοιβής 303.736,16 € χωρίς Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108173/3696/24-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη

κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας,
προεκτιμώμενης αμοιβής 303.736,16€ χωρίς Φ.Π.Α., κατά τριακόσιες έξι (306) ημερολογιακές ημέρες,
ήτοι μέχρι 31 – 01 – 2018, επειδή εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης Μ.Π.Ε. από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1005

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση α) 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, β) της 2ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης, γ) της δαπάνης για την εκτέλεση της 2ης Σ.Σ., δ) της επέκτασης της αναδόχου σύμπραξης
για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών της 2ης Σ.Σ. και ε) της παράτασης της προθεσμίας
για την εκπόνηση της μελέτης του έργου: «Μελέτη ανάδειξης και ανάπλασης Ιστορικών -
Αρχαιολογικών Χώρων του νομού», Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108161/3694/24-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης: «Μελέτη ανάδειξης και

ανάπλασης Ιστορικών - Αρχαιολογικών Χώρων του νομού», Π.Ε. Φθιώτιδας, αναδόχου σύμπραξης:
“ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ, ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ,
ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΙΑΜΙΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Μ.Ε.- CINWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε..Μ.”, στο
συνολικό ποσό των 106.539,04 € χωρίς Φ.Π.Α. ή στο ποσό των 131.294,22 € συμπερι-
λαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. δηλαδή για επί πλέον ποσό 25.120,05 € χωρίς Φ.Π.Α., σε σχέση
δε με τις αρχικές προϋποθέσεις (συμβατική αμοιβή) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της 1ης
Συμπληρωματικής σύμβασης, μεταβολής κατά 49,15 % επί πλέον των αρχικών συμβατικών, όπως
έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί.

Β. τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για αμοιβή μελετών ποσού 25.120,05 €
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 31.148,86 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.,

Γ. την δαπάνη για την εκτέλεση της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της ανωτέρω μελέτης,
ποσού 31.148,86 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α..

Δ. την επέκταση της αναδόχου σύμπραξης για την κάλυψη των κατηγοριών των
συμπληρωματικών μελετών ως εξής:

- Για τις υδραυλικές μελέτες: Εταιρεία μελετών “ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ”’
Ε.Π.Ε. ΔΙΑΚΡ. “ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ” Ε.Π.Ε. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 13 - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 706, ΤΑΞΗΣ Ε΄
ΠΤΥΧΙΟ).

- Για τις γεωτεχνικές μελέτες: Μελετητής “ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ’’,
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 21 - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 8226, ΤΑΞΗΣ Γ΄ ΠΤΥΧΙΟ).

Ε. την παράταση της συνολικής προθεσμίας, κατά πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της 2ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1006

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση α) δαπάνης - δέσμευση πίστωσης, β) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 35.960,00€ με Φ.Π.Α., και γ) των όρων της σχετικής
διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 115153/2584/
30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
1. την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων

εννιακοσίων εξήντα ευρώ (35.960,00 € με Φ.Π.Α. 24%), το ποσό ανέρχεται στις είκοσι εννέα χιλιάδες
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (29.000,00 €, άνευ ΦΠΑ 24%).

2. τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή
υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας», με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.

3. τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού φορέα 073 και τον ΚΑΕ 0899.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, διότι πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης
προσωπικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1007
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ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δίμηνης παράτασης της παροχής υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 111482/2381/
25-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δίμηνη (2) παράταση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές

εγκαταστάσεις της Π.Ε. Βοιωτίας, με την εταιρεία “Ελληνικό Κέντρο Ιδιωτικής Ασφάλειας - Ιδιωτική
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία - Ιδιωτικός Φορέας Εκπαίδευσης”, με
δ.τ. “HELLENIC CENTER OF SECURITY Κε.Δι.Βι.Μι.”, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού
2.315,00 € με Φ.Π.Α..

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε, διότι πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης
προσωπικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1008

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων
για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητάς της, για ένα έτος»,
προϋπολογισμού 377.884,29 € με Φ.Π.Α., και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 113224/1176/29-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητάς της, για ένα έτος», με
κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 377.884,29 € με Φ.Π.Α..

2. τους όρους της συνημμένης διακήρυξης, που θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1009

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου:
«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», προϋπολογισμού
70.000,00 € με Φ.Π.Α., και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 109182/2330/
30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια

χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2017», προϋπολογισμού 70.000,00 € με
Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ



29

2. τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΣΑΕΠ566.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1010

ΘΕΜΑ 31o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 813/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., και εκ
νέου έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για
τα μηχανήματα έργου και τα φορτηγά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα, καθώς και τις
εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτών», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α., και
β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 11406/3205/
30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 813/15-5-2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΞ7ΛΗ-ΠΒ7) απόφασή της, λόγω ότι για

το ύψος του διαγωνισμού θα έπρεπε να συνυπολογιστούν και οι δεσμεύσεις του τρέχοντος έτους και
για να μην υπάρξει πρόβλημα κατάτμησης για τον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθηθεί η
ανοιχτή διαδικασία.

2. Εγκρίνει εκ νέου:
α. τη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα

μηχανήματα έργου και τα φορτηγά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα, καθώς και τις
εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτών», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α., για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος.

β. το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1011

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για
την «Προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών και σαράντα πέντε (45) οθονών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού
προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 114603/3204/
30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/29-5-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης

προσφορών, του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών
υπολογιστών και σαράντα πέντε (45) οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής -
τεχνικών προδιαγραφών - οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «HIPAC Α.Ε.Β.Ε.», με προσφερόμενη τιμή
είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (26.449,20 € με Φ.Π.Α.).

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που θα υποβάλει
η εταιρεία, ύστερα απο σχετική ειδοποίησης της Υπηρεσίας.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, ζητώντας να γίνει προηγούμενα μελέτη και να
ακολουθήσει ενιαίος διαγωνισμός για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1012
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2015 - 2016,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112166/2541/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. την διόρθωση της χιλιομετρικής απόστασης και του ημερήσιου κόστους των δρομολογίων

μεταφοράς μαθητών με κωδικούς 306 και 821 που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος
2015-2016, ύστερα από τις αιτήσεις του αναδόχου, Ιωάννη Αποστόλου ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2730, για
τον επανέλεγχο των χιλιομετρικών αποστάσεων καθώς και την εκ νέου κοστολόγηση από την
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου
Σχολικό έτος
2016 - 2017

Αρ
ιθ
.

Δ
ια
δρ

ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ

ετ
ρι
κή

απ
όσ

τα
ση

Η
με
ρ-
κό
στ
ος

δη
μο

π
ρά

τη
ση

ς

Π
ρο

σφ
ερ
όμ

εν
η

τι
μή

π
οσ

οσ
τό

έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρ-
κό
στ
ος

δι
όρ

θω
ση

ς

Ν
έο

Η
με
ρ-
κό
στ
ος Ανάδοχος

Τ Α Ε
Αριθμός
σύμβασης

1 306 ΧΑΝΙΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ -

ΣΤΟΜΙΟ
ΟΞΥΛΙΘΟΥ-ΠΛΑ
ΤΑΝΑ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

1 10000 17,33 14,94 13,79% ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΕ 2730

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
306 ΧΑΝΙΑ

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ -
ΣΤΟΜΙΟ

ΟΞΥΛΙΘΟΥ-ΠΛΑ
ΤΑΝΑ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

1 13.800 13,79% 20,39 17,58 Αριθμ.
Απόφ. Οικομ.
επιτροπής

171/1-2-2016

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου
Σχολικό έτος
2016 - 2017

Αρ
ιθ
.

Δ
ια
δρ

ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ

ετ
ρι
κή

απ
όσ

τα
ση

Η
με
ρ-
κό
στ
ος

δη
μο

π
ρά

τη
ση

ς

Π
ρο

σφ
ερ
όμ

εν
η

τι
μή

π
οσ

οσ
τό

έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρ-
κό
στ
ος

δι
όρ

θω
ση

ς

Ν
έο

Η
με
ρ-
κό
στ
ος Ανάδοχος

Τ Α Ε
Αριθμός
σύμβασης

2 821 ΟΞΥΛΙΘΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΕΚΚΛΗ
ΣΙΕΣ ΠΛΑΤΑΝΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

1 7.400 14,45 13,28 8,10% ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΕ 2730

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
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ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

821 ΟΞΥΛΙΘΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΕΚΚΛΗ
ΣΙΕΣ ΠΛΑΤΑΝΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

1 11.300 8,10% 18,13 16,66 Αριθμ.
Απόφ. Οικομ.
επιτροπής

171/1-2-2016

2. την απόδοση στον ανάδοχο της διαφοράς που προέκυψε ύστερα από τις διορθώσεις των εν
λόγω δρομολογίων, για ολόκληρο το σχολικό έτος 2015 - 2016, συνολικού ποσού 782,37 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Κ
ω
δι
κό
ς

Ονομασία
Δρομολογίου

Χρονικό
διάστημα

Η
νε
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

Σύ
νο
λο

ημ
ερ
ώ
ν

π
ερ
ιό
δο

υ

Αξία ΦΠΑ Συνολικό
ποσό

306 ΧΑΝΙΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-ΣΤ

ΟΜΙΟ
ΟΞΥΛΙΘΟΥ-
ΠΛΑΤΑΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ

Σεπτέμβριος
2015

Ιούνιος 2016

ποσό που
πληρώθηκε
για το σχ.
Έτος

2015-2016

14,94 102 1.523,88 352,14 1.978,02

306 ΧΑΝΙΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-ΣΤ

ΟΜΙΟ
ΟΞΥΛΙΘΟΥ-
ΠΛΑΤΑΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ

ποσό που
πρέπει να
πληρωθεί
μετά τις

διορθώσεις

17,58 102 1.793,16 430,36 2.223,52

διαφορά μετά τη διόρθωση 269,28 € χωρίς Φ.Π.Α.

 Παρατήρηση:
Ο Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2015 μέχρι και Απρίλιο 2016 ήταν 23% και από τον
Μάιο 2016 και ύστερα έγινε 24%.

Κ
ω
δι
κό
ς

Ονομασία
Δρομολογίου

Χρονικό
διάστημα

Η
νε
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

Σύ
νο
λο

ημ
ερ
ώ
ν

π
ερ
ιό
δο

υ

Αξία ΦΠΑ Συνολικό
ποσό

821 ΟΞΥΛΙΘΟΣ -
ΚΟΚΚΙΝΟΕΚΚΛΗ
ΣΙΕΣ - ΠΛΑΤΑΝΑ
- ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Σεπτέμβριος
2015

Ιούνιος 2016

Δαπάνη που
πληρώθηκε
για το σχ.
Έτος

2015-2016

13,28 107 1.420,96 330,54 1.858,50

821 ΟΞΥΛΙΘΟΣ -
ΚΟΚΚΙΝΟΕΚΚΛΗ
ΣΙΕΣ - ΠΛΑΤΑΝΑ
- ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ποσό που
πρέπει να
πληρωθεί
μετά την
διόρθωση

16,66 107 1.782,62 427,83 2.210,45
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διαφορά μετά τη διόρθωση 361,66 € χωρίς Φ.Π.Α.

 Παρατήρηση:
Ο Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2015 μέχρι και Απρίλιο 2016 ήταν 23% και από τον
Μάιο 2016 και ύστερα έγινε 24%.

Το συνολικό κόστος της δαπάνης για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2015 – Ιουνίου 2016 είναι
782,37 €, (269,28 + 361,66 = 630,94 επί 24% ΦΠΑ = 152,43) και βρίσκεται εντός των ορίων του
προϋπολογισμού του σχολικού έτους 2015-2016.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 και ΚΑΕ 0821 της Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1013

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δαπάνης συμπληρωματικής πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του
άρθρου 3 της ΚΥΑ 24001/2013 για το σχολικό έτος 2015 - 2016, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112157/2540/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 444,25 €, για την συμπληρωματική πληρωμή επιδομάτων

μεταφοράς μαθητών νομού Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της 24001/1983 ΚΥΑ,
για το σχολικό έτος 2015-2016, τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν σταλεί μέχρι σήμερα από τις
σχολικές μονάδες, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακες
συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος μεταφοράς μαθητών με ευθύνη των γονέων για

το σχολικό έτος 2015-2016

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστήματος
Σεπτ.- Δεκ.

2015

1 ΝΗΣΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

075598651 ΝΗΣΙΔΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ

2ο ΔΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ

28,00

ΝΗΣΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

300941006 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

2ο
ΔΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ

28,00

Σύνολο 56,00

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστήματος
Σεπτ.- Δεκ.

2015
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1 ΑΛΟΥΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

054064013 ΑΛΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚ
ΣΤΥΡΩΝ

1,23

2 SPAHIM HELIDON 105141138 ΣΠΑΧΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚ
ΣΤΥΡΩΝ

17,22

3 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

077063861 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚ
ΣΤΥΡΩΝ

17,22

Σύνολο 35,67

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστ/τος
Σεπτ-Δεκ

2015

Ποσό
διαστ/τος
Ιαν-Ιούν
2016

1 ΓΚΑΒΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

12637516 ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΗΠ.
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

7ο

90,41 262,17

Σύνολο 90,41 262,17
Γενικό
σύνολο 352,58

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 444,25 € και βρίσκεται εντός των ορίων του
προϋπολογισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας, Ειδικού
Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1014

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ
24001/2013 για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016, σχολικού έτους 2016 - 2017,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112667/2550/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 31.950,00 €, για την πληρωμή των δικαιούχων μεταφοράς

μαθητών νομού Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β. και 2, του άρθρου 3 της
24001/1983 ΚΥΑ, για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 του σχολικού έτους 2016
- 2017, ως εξής:

Κατηγορία
επιδόματος

Βαθμίδα
Εκπαίδευσης

ποσό Σύνολο

Επιδόματα μετεγκατάστασης Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1.550,00 9.050,00
(Παρ. 1α άρθρου 3 ΚΥΑ

24001/2013)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 7.500,00
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Επιδόματα μεταφοράς με
ευθύνη των γονέων ή των

κηδεμόνων (Παρ. 1β άρθρου 3
ΚΥΑ 24001/2013)

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 6.600,00 16.400,00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 9.800,00

Επιδόματα μεταφοράς με
ευθύνη των γονέων ή των

κηδεμόνων μέχρι την έναρξη
πραγματοποίησης των

δρομολογίων (Παρ. 2 άρθρου 3
ΚΥΑ 24001/2013)

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 5.300,00 6.500,00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 1.550,00

Σύνολο 31.950,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας, Ειδικού
Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1015

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ
24001/2013, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων του έτους 2016, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112670/2551/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.992,87 €, για την πληρωμή επιδομάτων μεταφοράς μαθητών

νομού Εύβοιας, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2016,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της 24001/1983 ΚΥΑ, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες
που ακολουθούν:

Πίνακες
πληρωμής επιδόματος μεταφοράς μαθητών με ευθύνη των γονέων κατά το χρονικό

διάστημα διεξαγωγής των Πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2016

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστήματος
Πανελληνίων
εξετάσεων

1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

129850109 ΚΡΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1ο ΕΠΑΛ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

168,00

2 ΜΠΑΚΟΥΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

108715377 ΜΕΛΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1ο ΕΠΑΛ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

168,00

3 ΠΟΝΤΙΤΖΑ ΦΑΜΠΙΟ 027910843 ΠΟΝΤΙΤΖΑ
ΣΤΕΦΑΝΟ

1ο ΕΠΑΛ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

168,00

4 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

038764670 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1ο ΕΠΑΛ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

168,00

5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

019017356 ΚΕΡΑΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓ

ΙΩΤΗΣ

1ο ΕΠΑΛ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

52,50
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Σύνολο 724,50

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστήματος
Πανελληνίων
εξετάσεων

1 ΜΠΑΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

071438652 ΜΠΑΣΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΥΡΩΝ

41,15

2 ΒΛΑΜΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

039437170 ΒΛΑΜΗΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΥΡΩΝ

46,92

3 ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ

042029413 ΓΚΕΜΙΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΥΡΩΝ

46,92

4 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

043543854 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΥΡΩΝ

46,92

5 ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

051565594 ΚΟΝΔΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΥΡΩΝ

57,25

6 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 055552798 ΓΚΟΥΒΕΝΤΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΥΡΩΝ

51,65

7 ΤΡΑΧΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

105107700 ΣΑΚΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΥΡΩΝ

51,65

Σύνολο 342,46

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστήματος
Πανελληνίων
εξετάσεων

1 ΠΑΠΑΘΕΩΔΟΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

139765469 ΖΕΧΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΓΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 45,64

2 ΛΕΟΑΝΑΡΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ

036367016 ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ

ΓΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 45,64

Σύνολο 91,28

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστήματος
Πανελληνίων
εξετάσεων
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1 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

049837498 ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ -
ΔΑΥΙΔΟΥΛΑ

1ο ΕΠΑΛ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

22,54

2 ΖΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 047819829 ΚΑΠΕΘΑΝΑΣΗ
ΣΟΦΙΑ

1ο ΕΠΑΛ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

22,54

3 ΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 065094778 ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗ
Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -

ΔΑΥΙΔ

1ο ΕΠΑΛ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

11,27

Σύνολο 56,35

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστήματος
Πανελληνίων
εξετάσεων

1 ΚΑΛΤΣΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

045593921 ΚΑΛΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΓΕΩΡ

ΓΙΑ

1ο ΕΠΑΛ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

126,00

2 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ

053426633 ΑΦΡΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1ο ΕΠΑ.Λ.
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

54,60

3 ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ

053775986 ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛ

ΟΣ

1ο ΕΠΑ.Λ.
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

109,20

4 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

074332722 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1ο ΕΠΑ.Λ.
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

109,20

Σύνολο 399,00

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστήματος
Πανελληνίων
εξετάσεων

1 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

038967527 ΤΖΑΦΕΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ

2ο ΕΠΑΛ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

111,16

2 LESSHI FRAN 126423420 ΛΕΣΙ ΙΒΑΝ 2ο ΕΠΑΛ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

115,52

3 ΚΑΡΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 126412927 ΖΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2ο ΕΠΑΛ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

119,84

Σύνολο 346,52

α/α
Ονοματεπώνυμο

Κηδεμόνα
(Δικαιούχου)

ΑΦΜ
Κηδεμόνα

Ονοματεπώνυμο
μαθητή

Σχολική
μονάδα

Ποσό
διαστήματος
Πανελληνίων
εξετάσεων
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1 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

.032747384 TZEΛΒΕΛΗ
ΜΕΛΙΝΑ

ΓΕΛ
ΨΑΧΝΩΝ

32,76

Σύνολο 32,76

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 1.992,87 € και βρίσκεται εντός των ορίων του
προϋπολογισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας, Ειδικού
Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1016

ΘΕΜΑ 37o: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 311/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
περί Τροποποίησης – Διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό
έτος 2016 - 2017.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112151/2538/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 311/20-2-2017 απόφασή της, περί τροποποίησης – διόρθωσης

δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2016 - 2017, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του
σχολικού έτους 2016 – 2017, και οι οποίες αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΜΒΑΣΗ
2016 - 2017
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δη
μο
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ρά
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Προς
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νη
τιμή π
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τω

ση
ς

Η
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σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

1 6 Παραλία Αυλίδας
- Φάρος Αυλίδας -
Ειδικό σχολείο
Χαλκίδας (&
ΕΠΙΣΤΡ.

2 14900 0,00 43,70 26,50 39,36
%

ΧΑΤΖΟΠΟΥ
ΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΕ 2393

Αίτηση αναδόχου για
επανέλεγχο και εκ
νέου κοστολόγηση
του δρομολογίου

καθώς και για την εκ
νέου δρομολόγηση
των μαθητών του
σχολείου και

προσθήκη συνοδού.
(Η Τροποποίηση

ισχύει από 8-2-2017))

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

6 Παραλια Αυλίδας
- Φάρος Αυλίδας -
Ειδικό σχολείο
Χαλκίδας &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 17.20
0

7,04 39,36
%

55,60 33,72 460/21-3-20
17,

απόφαση
Οικονομικής
επιτροπής

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΒΑΣΗ 2016 -

2017

Αρ
ιθ
.

Δ
ια
δρ

ομ
ώ
ν
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λι
ομ
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ρι
κή
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όσ

τα
ση

κό
στ
ος

συ
νο
δο

ύ
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σι
ο

κό
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ος

δη
μο
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ρά

τη
ση

ς

Προς
φερόμε
νη
τιμή π

οσ
οσ

τό
έκ
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τω

ση
ς

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

2 29 Ψαχνά -
Καράκα Δροσιας
Χαλκίδας (έδρα
σχολείου) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 18.80
0

0,0
0

54,22 52,05 4,00% ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΣ
ΤΑΕ 2421

Η τροποποίηση έγινε
προκειμένου να

εξυπηρετηθούν δύο
(2) μαθητές των
Ειδικών σχολείων
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(ΕΕΕΕΚ Εύβοιας και
Ειδικό ΕΠΑΛ) για
τους οποίους δεν
υπήρχε διαθέσιμο

δρομολόγιο.
Η τροποποίηση

ισχύει από τη έναρξη
του σχολικού έτους
11-9-2016 μέχρι και

27-1-2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

29 Ψαχνά - Καράκα
Δροσιας Χαλκίδας
(έδρα σχολείου) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 14.70
0

0,00 4,00
%

67,89 65,17
Αριθμ.

Σύμβασης
-133004/4936

/2016

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΒΑΣΗ 2016 -

2017

Αρ
ιθ
.

Δ
ια
δρ

ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ
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ρι
κή
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ος
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ύ
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μο
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Προς
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τιμή π
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τω

ση
ς

Η
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σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

3 39 ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣ-ΒΑΘΥ-Χ

ΑΛΚΙΔΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ &
ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 16.80
0

48,13 34,97 27,35
%

ΡΙΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΕ 2293

Τροποποίηση του
δρομολογίου λόγω εκ
νέου δρομολόγησης
των μαθητών καθώς
και προσθήκης ενός
μαθητή του Ειδικού
Νηπιαγωγείου
Χαλκίδας.

Η τροποποίηση
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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ισχύει από 2-2-2017)39 ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣ-ΒΑΘΥ-Χ

ΑΛΚΙΔΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ &
ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 22.00
0

27,35
%

57,96 42,11 Αριθμ.
Σύμβασης

-135016/5092
/2016

α/
α

Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΒΑΣΗ 2016 -

2017

Αρ
ιθ
.
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τρ
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ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

4 278 ΟΣΜΑΝ-ΑΛΙΒΕΡΙ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 9.40
0

28,93 23,72 18,01
%

ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΑΕ 2702

Μετονομασία και
τροποποίηση του

δρομολογίου σε μονή
διαδρομή.

(Η τροποποίηση ισχύει
από 9-1-2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

278 ΑΛΙΒΕΡΙ ΟΣΜΑΝ
ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.

1 9.40
0

18,01
%

16,86 13,82 Αριθμ.
Σύμβασης

-133360/4962
/2016
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α/α
Κωδ
δρο
μ

Ονομασία
δρομολογίου

ΣΥΒΑΣΗ 2016 -
2017

Αρ
ιθ
.

Δ
ια
δρ

ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ

ετ
ρι
κή

απ
όσ
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κό
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ύ
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Προς
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νη
τιμή π
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ση
ς

Η
με
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σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

5 492 ΑΛΙΒΕΡΙ-ΧΑΝΙΑ
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

1 21.60
0

27,76 27,49 0,99
%

ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΕ 2795

Τροποποίηση του
δρομολογίου

σύμφωνα με την
μετεπιβίβαση του
μαθητή στα Χάνια

Αυλωναρίου
(Η τροποποίηση

ισχύει από
9-1-2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

492 ΧΑΝΙΑ-
ΟΞΥΛΙΘΟΣ
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

1 11.20
0

0,99
%

17,93 17,75 Αριθμ.
Σύμβασης

-141538/5322
/2016

α/α
Κωδ
δρο
μ

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΒΑΣΗ 2016 -

2017

Αρ
ιθ
.
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τρ
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οπ
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ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

6 548 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΧΑΔΑΣ-ΑΙΔΗΨΟ
Σ-ΚΑΜΑΡΙΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 47.00
0

103,53 101,46 2,00
%

ΣΧΟΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΕ 2630

Νέα Τροποποίηση του
δρομολογίου για την
μεταφορά δύο (2)
μαθητών του

νεοσύστατου σχολείου
ΕΕΕΕΚ Καμαρίων από

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 2
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τη Νέα Σινασσό και την
Ιστιαία, λόγω της

άγονης διαγωνιστικής
διαδικασίας του
δρομολογίου 896
(Αρτεμήσιο - Νέα
Σινασσός - Ιστιαία -

Καμάρια & επιστροφή)
Η τροποποίηση ισχύει

από 17-1-2017

548 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΧΑΔΑΣ-ΑΙΔΗΨΟ

Σ-ΝΕΑ
ΣΙΝΑΣΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ

-ΚΑΜΑΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

1 50.80
0

2,00
%

110,71 108,50 Αριθμ.
Σύμβασης

-132357/4889

α/α
Κωδ
δρο
μ

Ονομασία
δρομολογίου

ΣΥΒΑΣΗ 2016 -
2017
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Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

7 571 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΕΡ
ΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 6.00
0

26,25 26,00 0,95
%

ΑΛΕΞΟΠΟΥ
ΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΤΑΕ 2394)

Αίτηση αναδόχου για
επανέλεγχο της
χιλιομετρικής

απόστασης και εκ
νέου κοστολόγηση
του δρομολογίου
(Η Τροποποίηση
ισχύει από την

έναρξη του σχολικού
έτους 11-9-2016)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

571 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΕΡ
ΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 8.20
0

0,95
%

30,82 30,53 Αριθμ.
Σύμβασης -
133139/4946

/2016
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α/α
Κωδ
δρο
μ

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΒΑΣΗ 2016 -

2017
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ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ

ετ
ρι
κή

απ
όσ

τα
ση

κό
στ
ος

συ
νο
δο

ύ

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

δη
μο

π
ρά

τη
ση

ς

Προς
φερόμε
νη
τιμή π

οσ
οσ

τό
έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

8 632 ΝΕΑ
ΣΤΥΡΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 84.60
0

7,04 174,60 89,00 49,03
%

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΕ 2791

Διόρθωση ονομασίας
του δρομολογίου

διότι σύμφωνα με το
Ηλεκτρονικό μήνυμα
(e-mail), του ΕΠΑΛ
Χαλκίδας η κατοικία
του μαθητή είναι τα
Στύρα και όχι τα Νέα

Στύρα.
(Η τροποποίηση
ισχύει από την

έναρξη του σχολικού
έτους 11-9-2016)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

632 ΣΤΥΡΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 88.60
0

49,03
%

182,16 92,85 Αριθμ.
Σύμβασης -
131776/4865

/2016

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

ΣΥΒΑΣΗ 2016 -
2017

Αρ
ιθ
.

Δ
ια
δρ

ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ

ετ
ρι
κή

απ
όσ

τα
ση

κό
στ
ος

συ
νο
δο

ύ

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

δη
μο

π
ρά

τη
ση

ς

Προς
φερόμε
νη
τιμή π

οσ
οσ

τό
έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία
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9 677 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ.
ΕΛΕΟΥΣΑ-ΔΟΚΟ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ)

1 4.90
0

11,98 5,78 51,75
%

ΚΑΚΑΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΕ 2416

Διόρθωση
χιλιομετρικής
απόστασης

δρομολογίου μετά
από αίτηση του
αναδόχου.

(Η τροποποίηση
ισχύει 6-2-2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

677 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ.
ΕΛΕΟΥΣΑ-ΔΟΚΟ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ)

1 6.70
0

51,75
%

13,68 6,60 208/6-2-2017
Απόφαση
Οικονομικής
Επιτροπής

α/
α

Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

ΣΥΒΑΣΗ 2016 -
2017

Αρ
ιθ
.

Δ
ια
δρ

ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ

ετ
ρι
κή

απ
όσ

τα
ση

κό
στ
ος

συ
νο
δο

ύ

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

δη
μο

π
ρά

τη
ση

ς

Προς
φερόμε
νη
τιμή π

οσ
οσ

τό
έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

10 830 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΜΑΛΑΚ
ΩΝΤΑΣ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ).

1 5.10
0

12,23 12,23 0,00
%

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΕ 2223

Διόρθωση
χιλιομετρικής
απόστασης

δρομολογίου μετά από
αίτηση του αναδόχου.

(Η τροποποίηση
ισχύει από την έναρξη
του σχολικού έτους

11-9-2016)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 1

830 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΜΑΛΑΚ
ΩΝΤΑΣ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤ)

2 7.00
0

0,00
%

14,03 14,03 Αριθμ.
Σύμβασης -
132879/4922

/2016
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α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου
ΣΥΒΑΣΗ 2016 -

2017
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μο

π
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τη
ση

ς

Προς
φερόμε
νη
τιμή π

οσ
οσ

τό
έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος

Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
σύμβασης

Αιτιολογία

11 882 ΨΑΧΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ &
ΚΑΜΑΡΕΣ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 11600 44,38 34,00 23,39
%

ΚΟΥΣΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΕ 2265

Διόρθωση της
χιλιομετρικής

απόστασης η οποία
προκηρύχθηκε λάθος
εκ παραδρομής κατά

τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης της
21-10-2016, ορίζόμενη
στα 11.600 μέτρα, ενώ

η πραγματική
απόσταση από τα
Ψαχνά μέχρι το

σχολείο είναι 21.000
μέτρα.

(Η τροποποίηση ισχύει
από 23-1-2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

882 ΨΑΧΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ &
ΚΑΜΑΡΕΣ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 21.00
0

23,39
%

54,40 41,68 80/23-1-2017
απόφαση της
Οικονομικής
επιτροπής
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2. Εγκρίνει:
- την υπέρβαση του ποσοστού 20% και της αύξησης του ποσού του δικαιώματος προαίρεσης που

προβλέπονταν στην 46076/1906/7-4-2015 διακήρυξη του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015 - 2016 και 2016 - 2017, των
δύο (2) δρομολογίων με κωδικούς 6 και 882 αντίστοιχα, που τροποποιήθηκαν για τις ανάγκες
μεταφοράς μαθητών κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, λόγω προσθήκης συνοδού για τις ανάγκες
μεταφοράς των μαθητών του Ειδικού σχολείου Χαλκίδας καθώς και λόγω της αναγκαίας διόρθωσης
της χιλιομετρικής απόστασης από τα Ψαχνά στη Χαλκίδα έδρα του ΕΕΕΕΚ Εύβοιας.

Από τις εν λόγω τροποποιήσεις δημιουργείται μείωση του κόστους του έργου από την αρχική
πρόβλεψη του προϋπολογισμού της μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος
2016 – 2017.

- την τροποποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων με τους αναδόχους στις οποίες επέρχονται
αλλαγές.

- την καταβολή ή την παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει από τις εν λόγω
τροποποιήσεις.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του, Ειδικού Φορέα 10 073 ΚΑΕ 0821 της Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1017

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 38o: Λύση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτου και έγκριση παρακράτησης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108877/3026/30-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την πρόωρη λύση της με αρ. πρωτ. 14607/272/24-01-2017 σύμβασης μίσθωσης

του κυλικείου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια της με αρ. 108877/3026/
23-05-2017 αιτήσεως.

2. Κηρύσσει τον μισθωτή Ιωάννη Σούλιο ως έκπτωτο, λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης με
υπαιτιότητα του, βάσει του αρ. 8 της σχετικής συναφθείσας σύμβασης.

3. Εγκρίνει την παρακράτηση υπέρ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της με αρ. Νο 387/
19-01-2017 (ποσού 77,20 €) εγγυητικής καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
(Γραφείο Παρ/κών 158-Λαμίας), βάσει του αρ. 4 της σχετικής συναφθείσας σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1018

ΔΑΠΑΝΕΣ

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112654/1164/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

παροχή υπηρεσιών και αποζημιώσεις, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

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

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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Κ.Α.Ε δέσμευσης
πίστωσης

εγκεκριμένου
προϋπολογισ
μού με τις

αναμορφώσει
ς έτους 2017

ποσό
πριν την
παρούσα
εισήγηση

πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών για τα
ΚΗΥ-9390,
ΙΧ-123350,
ΚΗΥ-9373,
ΚΥ-3151,ΚΥ453, &
ΚΥ-3152,
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευρυτανίας.

03.073.1321.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και

επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

1.219,00 40.000,00 34.562,00 4.219,00

2

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
ανταλλακτικών για
τα ΚΗΥ-9400,
ΚΗΙ-4379,
ΚΗΥ-9375,
ΙΧ-93851 &
ΚΗΥ-9373,
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας.

03.073.1321.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και

επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

1.173,00 40.000,00 35.781,00 3.046,00

3

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
ανταλλακτικών για
τα ΚΗΥ-9390,
ΚΥ-3152, ΙΧ-93852
& ΚΗΥ-9400,
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας.

03.073.1321.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και

επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

1.030,50 40.000,00 36.954,00 2.015,50

4

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση των
ΚΥ-3151,
ΚΗΥ-9390,
ΚΥ-3152,
ΚΗΥ-9376,
ΙΧ-121636 &
ΚΗΥ-9400,
οχήματα και
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
ΔΤΕ της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

03.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

1.190,00 31.000,00 25.685,20 4.124,80

5 03.073.0861.
Αμοιβές για

συντήρηση και 1.450,00 31.000,00 26.875,20 2.674,80

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση των
ΚΗΙ-4379, ΙΧ-123350,
ΚΥ-3152, ΚΥ-453,
ΙΧ-121636, ΙΧ-93851,
ΚΥ-7411, ΚΥ-452,
ΚΗΥ-9373 & ΙΧ-93852,
οχήματα και
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ
της Π.Ε. Ευρυτανίας.

17REQ006188759

01 επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

6

Η δαπάνη αφορά
επισκευή και
συντήρηση των
ΚΥ-3153,
ΚΗΥ-9373 &
ΙΧ-121636,
οχήματα και
μηχανήματα του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας.

17REQ006222334

03.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά.

2.450,00 31.000,00 28.325,20 224,80

7

Η δαπάνη αφορά
τον καθαρισμό των
κουρτινών των
γραφείων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.

03.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

62,00 33.000,00 28.329,24 4.608,76

8

Η δαπάνη αφορά
την αντιμετώπιση
των αναγκών των
κλιμακίων ελέγχων
μέτρων και
σταθμών, για το
χρονικό διάστημα
από 1-1-2013 έως
31-12-2013, της
Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

03.073.0515.
01

Αποζημίωση
μελών

συλλογικών
οργάνων

384,00 3.000,00 2.397,20 218,80

9

Η δαπάνη αφορά
την 1η επιθεώρηση
επιτήρησης του
ΔΚΤΕΟ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ κατά
ISO 9001: 2008 για
το έτος 2017, της
Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

03.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
Υπηρεσίες

1.116,00 39.000,00 23.365,91 14.518,09
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1019

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δυο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
στην Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112775/1172/ 29-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,

οικονομικού έτους 2017, για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δυο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

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

δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισ
μού με τις

αναμορφώσει
ς έτους 2017

Δεσμευθέ
ν ποσό
πριν την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Αμοιβή για την
πρόσληψη δέκα
(10) ατόμων με
σχέση εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. χρονικής
διάρκειας δύο (2)

μηνών

0342

Αμοιβές
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά
(συμπεριλαμβάνετ
αι και το εποχικό
προσωπικό)

21.500,00 55.508,46 30.424,00 3.584,46

2

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς για
την πρόσληψη

δέκα (10) ατόμων
με σχέση

εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
χρονικής

διάρκειας δύο (2)
μηνών

0352

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά
(συμπεριλαμβάνετ
αι και το εποχικό
προσωπικό)

6.000,00 17.500,00 8.340,29 3.159,71

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε θετικά, αλλά με επιφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1020

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017-2018, για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112785/1173/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την δαπάνη και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017-2018, για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως
κατωτέρω:

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

δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισ
μού με τις

αναμορφώσει
ς έτους 2017

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
υγρών καυσίμων
κίνησης (αμόλυβδη
βενζίνη) και
λιπαντικών των
οχημάτων της Π.Ε.
Ευρυτανίας για τα
έτη 2017-2018.

ΑΝΑ ΕΤΟΣ σε
ευρώ

2017 = 7.449,48
2018 = 37.247,40

17REQ006245823

03.073.1511.01
Προμήθεια
καυσίμων και
λιπαντικών.

7.449,48 270.000,00 230.404,00 32.146,52

2

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
πετρελαίου
θέρμανσης των
Υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας
για τα έτη
2017-2018.

ΑΝΑ ΕΤΟΣ σε
ευρώ

2017 = 21.220,00
2018 = 46.684,00

17REQ006245823

03.073.1512.01

Προμήθεια
καυσίμων

θέρμανσης και
δαπάνες

κοινοχρήστων

21.220,00 60.861,08 33.511,08 6.130,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1021

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης απο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την
προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα μηχανήματα - οχήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 113369/1177/29-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης ποσού 85.000 ευρώ, φορέας 071 ΚΑΕ 9459, με την

ονομασία «Διάφορα έργα», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, ενάριθμος έργου
2016ΕΠ56600007, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα μηχανήματα - οχήματα της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας, από την υπογραφή της τροποποιημένης
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σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων 2016 - 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, μέχρι
την λήξη της 31-10-2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1022

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 113327/2563/29-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,

οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας, ως
κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού
της ΠΕ Εύβοας για το β’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία 5.000,00

2

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

2.500,00

3

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων του τμήματος
Πληροφορικής της ΠΕ
Εύβοιας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία 500,00

4

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας
για το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία 1.250,00

5

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Εύβοιας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία 1.500,00

6

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της
ΠΕ Εύβοιας για το β’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

1.000,00

7

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης της

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία 3.000,00
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ΠΕ Εύβοιας για το β’
εξάμηνο 2017

8

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

500,00

9

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων της τμήματος
Πολιτικής Προστασίας για
το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία 900,00

10

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ
Εύβοιας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία 6.000,00 79.725,00 22.150,00 35.425,00

11

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

6.000,00

12

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

750,00

13

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ευβοίας για το β’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ

250,00
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0715,0716,0717

14

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Τμήματος
Πληροφορικής ΠΕ Ευβοίας
για το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

250,00

15

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Γραφείου
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΕ Ευβοίας
για το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

150,00

16

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

3.000,00

17

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας για
το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

8.000,00

18 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 02.02.073. Λοιπά έξοδα 5.250,00
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υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ Ευβοίας
για το β’ εξάμηνο 2017

0719.01 μετακίνησης
(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

19

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

5.250,00

20

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

2.250,00

21

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος
και η μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους

ΚΑΕ
0715,0716,0717

4.250,00 74.056,76 30.400,00 8.256,76

22
Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
6.250,00
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υπαλλήλων Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
2017

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

23

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

900,00

24

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ευβοίας για το β’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

2.550,00

25

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Τμήματος
Πληροφορικής ΠΕ Ευβοίας
για το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

150,00

26

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Γραφείου
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΕ Ευβοίας
για το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

150,00

27

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
201

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

1.500,00

28

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας για
το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

3.450,00

29

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ Ευβοίας
για το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

2.250,00

30

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

1.500,00
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2. Τροποποιεί μερικώς την υπ’ αριθμ. 886/22-5-2017 απόφασή της, περί έγκριση δέσμευσης
πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, Π.Ε.
Εύβοιας, για συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Οδική Ασφάλεια με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Εύβοιας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ως προς την
ημερομηνία διεξαγωγής, αντί της λανθασμένης ημερομηνίας 24/5/2017, στην ορθή 16 Ιουνίου 2017.

Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Θωμας Γρεβενίτης δήλωσαν οτι ψηφίζουν όλες τις δαπάνες
πλην αυτών της παρ. 1, με α/α 10,11 και 22.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1023

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων - μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 113332/2564/29-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την δαπάνη, τη διάθεση πίστωσης και την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, για

την πληρωμή έργου Δημοσίων Επενδύσεων Προγράμματος ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ «Συντήρηση –
Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Εύβοιας», για τα έτη 2017-2018, για τα εξής υποέργα:

α. Συμπληρωματικές εργασίες στο Γήπεδο Αγ.Λουκά - Ηλεκτροφωτισμός
ποσού 20.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9777 του Ε.Φ. 071, για το έτος 2017
ποσού 54.400,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9777 του Ε.Φ. 071, για το έτος 2018

31

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Ευβοίας για το β’ εξάμηνο
2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

1.500,00

32

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το β’ εξάμηνο 2017

02.02.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

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

3.000,00 42.960,00 18.371,00 1.389,00

33

Έξοδα διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό & εξωτερικό
όλων των υπαλλήλων της
ΠΕ Ευβοίας για το β’
εξάμηνο 2017

02.02.073.
0722.01

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

6.500,00 12.693,96 6.000,00 193,96

34 Δαπάνη μεταφοράς
Μαθητών για το έτος 2017

02.02.073.
0821.01

Μεταφορά
μαθητών 150.000,00 2.979.529,19 2.600.000,00 229.529,19

35

Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών για την ετήσια
ασφάλιση επιβατικού
οχήματος με αρ.κυκλ. ΚΗΙ
5261

02.02.073.
0899.01

Λοιπές ειδικές
αμοιβές

375,00 115.073,11 39.174,26 75.523,85

36

δαπάνης για την ετήσια
συνδρομή στην τράπεζα
νομικών πληροφοριών
ΝΟΜΟΣ για τις ανάγκες
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.
0899.01

Λοιπές ειδικές
αμοιβές

1.320,62 115.073,11 39.549,26 74.203,23

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
238.945,62 3.419.111,13 2.755.644,52 424.520,99
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β. Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του Γηπέδου Ν. Αρτάκης
ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9777 του Ε.Φ. 071, για το έτος 2017
ποσού 50.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9777 του Ε.Φ. 071, για το έτος 2018

2. Τροποποιεί μερικώς την υπ’ αριθμ. 885/22-5-2017 απόφασή της, περί έγκρισης δαπάνης
και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
Π.Ε. Εύβοιας, ως προς τον τίτλο του έργου, αντί του λανθασμένου: «Καταβολή δικαστικών εξόδων
κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν την απαλλοτρίωση του έργου “Οδός Ψαχνά - Πολιτικά
- Νεροτριβιά (τμήμα Βρυσάκια - Πολιτικά)», στον ορθό τίτλο υποέργου: «Καταβολή δικαστικών
εξόδων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν την απαλλοτρίωση του έργου “Οδός Ψαχνά -
Πολιτικά - Νεροτριβιά (τμήμα Βρυσάκια - Πολιτικά)», το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα των
ΤΟΚΩΝ έτους 2017, με γενικό τίτλο έργου: “Εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από
εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δαπάνες”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1024

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στους Γρηγόριο
και Σταυρούλα Θεοδώρου βάσει της αριθμ. 69/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 113336/2565/29-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 8.808,56 € για την πληρωμή δικαστικής

απόφασης, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη στους Γρηγόριο Θεοδώρου και Σταυρούλα Θεοδώρου,
η οποία αφορά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ε.Ο. Κύμης - Πλατάνας. Η δαπάνη αναλύεται ως
εξής:

Στο Γρηγόριο Θεοδώρου: Επιδικασθέν ποσό: 4.816,40 €
Τόκοι και έξοδα: 3.096,81 €
Σύνολο : 7.913,21 €

Στη Σταυρούλα Θεοδώρου: Επιδικασθέν ποσό: 500,00 €
Τόκοι και έξοδα: 395,35 €
Σύνολο : 895,35 €

Η δαπάνη θα βαρύνει του προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 και
συγκεκριμένα της Π.Ε. Ευβοίας, ΚΑΕ 02.073.0892 με τίτλο: «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1025

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 114736/1070/30-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. την πληρωμή δαπανών για αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε.

Φωκίδας, που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2016 και θα πληρωθούν το 2017, ως κατωτέρω:
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων είκοσι
τριών (23) υπαλλήλων, της

Δ/νσης Ανάπτυξης, της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Υγείας
και Κοιν. Μέριμνας, της Δ/νσης

Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του

τμήματος Πολιτικής προστασίας
και του Γραφείου ΠΣΕΑ για τους
μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος

2016.

02.04.073.0719.02

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

διοδίων, ο ναύλος οχήματος
και η μίσθωση αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

2.010,00

2

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης είκοσι τριών (23)
υπαλλήλων, της Δ/νσης

Ανάπτυξης, της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της
Δ/νσης Υγείας και Κοιν. Μέριμνας,

της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων, του τμήματος
Πολιτικής προστασίας και του
Γραφείου ΠΣΕΑ για τους μήνες
Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2016.

02.04.073.0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

εσωτερικό & εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715, 0716 και 0717

4.260,85

3

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
τριών (3) υπαλλήλων, της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής που ασχολούνται με
το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2016
για τους μήνες Σεπτέμβριο και

Οκτώβριο

02.04.073.5241.02 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 1.016,50

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 7.287,35

2. την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017, ως κατωτέρω:

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

1

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων έξι (6

υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης για το μήνα

Απρίλιο 2017.

02.04.073.0719.01

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

διοδίων, ο ναύλος οχήματος
και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ.

η Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,

0716 και 0717

320,00

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ



59

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

2

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης έξι (6 υπαλλήλων
της Δ/νσης Ανάπτυξης για το

μήνα Απρίλιο 2017.

02.04.073.0721.01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο εσωτερικό

& εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,

0716 και 0717

786,00

3 Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών OTE 02.04.073.0824.01

Υποχρεώσεις από παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
(τέλη, μισθώματα και δαπάνες

εγκαταστάσεων)

1.452,00

4 Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ 02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 1.189,19

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.747,19

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2016

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Συμπληρωματική
δέσμευση για
πληρωμή σύμβασης
με την OTS AE για
υποστήριξη
λογισμικού και
λοιπών
προγραμμάτων της
ΠΕ Φωκίδας
2017-2018 σύμφωνα
με το από 23/05/2017
Ε-mail της (OTS AE)

02.04.073.0899.01
Λοιπές δαπάνες

και ειδικές
αμοιβές

75,00 38.000,00 35.292,00 26.33,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 75,00 38.000,00 35.292,00 26.33,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1026

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 114650/2455/30-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2017 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1027

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 115129/2462/
30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2016

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δέσμευση ποσού για
δαπάνες Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας κλπ που
δεν προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο186
παρ.ΙΙΒ

02.05.073.5244. 01

Δαπάνες
Γεωργίας,

Κτηνοτροφίας κλπ
που δεν

προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων

6.500,00 17.996,79 10.000,00 7.996,79

2

Αμοιβές προσωπικού
με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου,
δύο άτομα, για οκτώ
μήνες, ΔΕ χειριστών
Μηχανημάτων Έργου
και ένα άτομο για οκτώ
μήνες, ΥΕ Εργατών, για
την κάλυψη των
αναγκών εξυπηρέτησης
του επιχειρησιακού
αντικειμένου άρδευσης
του Κωπαιδικού
πεδίου, σύμφωνα με
την 54/10-4-2017
απόφαση του Π.Σ και
σύμφωνα με τον Ν.
3852/10 άρθρο 186
παρ.ΙΙΒ

02.05.073.5429. 01 Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ) 29.844,00 794.883,61 654.904,67 139.978,94

3

Δέσμευση ποσού
πληρωμή ρεύματος για
τις ανάγκες άρδευσης
της Κωπαΐδας
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 186
παρ.ΙΙΒ

02.05.073.5429 01 Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ) 100.000,00 794.883,61 684.748,67 110.134,94

4

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ στη
δικάσιμο της 15-6-17,
σύμφωνα με τον Ν.
3852/10 άρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .01 Αμοιβές φυσικών
προσώπων 530,72 50.089.96 49.029,22 1.060,74

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 136.874,72 862.970,36 743.777,89 119.192,47 2000,00
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Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και μετά τον έλεγχο απο την Υπηρεσία ότι
πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), ως εξής:

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Υπηρεσίας

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

Κάλυψη εξόδων
(Ηχητική & φωτιστική
κάλυψη) της
συνδιοργάνωσης του
συλλόγου
Σαρακατσαναίων για
το αντάμωμα στη
Λαπαθιά την 11η του
Ιουνίου 2017, στα
πλαίσια του 30ου
Ανταμώματος.

Σ. ΓΙΑΧΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕΒΕ

ΑΦΜ 082567166
ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 26
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

98486/1517 881/22-5-2017
(ΑΔΑ:

Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης
2067/24-5-2017

ΑΔΑ:
Ω9ΗΓ7ΛΗ-4ΙΗ

ΑΔΑΜ:
1717REQ00617

2255

600,00

2

Μεταφορά πραγμάτων
από τη Λιβαδειά – στη
Λαπαθιά Δαύλειας για
τις ανάγκες της
συνδιοργάνωσης του
συλλόγου
Σαρακατσαναίων για
το αντάμωμα στη
Λαπαθιά την 11η του
Ιουνίου 2017, στα
πλαίσια του 30ου
Ανταμώματος.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΑΦΜ 037799228
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

98486/1517
881/22-5-2017

(ΑΔΑ:
Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης
2067/24-5-2017

ΑΔΑ:
Ω9ΗΓ7ΛΗ-4ΙΗ

ΑΔΑΜ:
1717REQ00617

2255

500,00

3 Προμήθεια γραφικής
ύλης.

Η.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε ΑΦΜ
082567885 Δ.Ο.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ
ΔΗΜ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
47 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΡ.
ΠΡΩΤ.111027/2371

112527-2401
511/27-3-2017
(ΑΔΑ:720Ζ7ΛΗ-

8ΤΙ)

Ε.Φ 073
ΚΑΕ 1111

Αρ. Δέσμευσης:
1647/3-4-2017

ΑΔΑ:
ΩΙΘ7ΛΗ-Ε1Ε,

ΑΔΑΜ:
17REQ0060512

41

1.597,12

4

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

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
COPYCARE ΑΦΜ
026321307 Δ.Ο.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 46

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΑΡ.

ΠΡΩΤ.112139/2396

112537-2403

770/8-5-2017
ΑΔΑ:

(Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32
)

Ε.Φ073 ΚΑΕ
5241

Αρ. Δέσμευσης:
336/5-1-2017

ΑΔΑ:
ΩΚ6Γ7ΛΗ-ΑΞΑ

ΑΔΑΜ:
--------------

297,60

5

Κάλυψη δαπάνης για
την έκδοση αφισών
της συνδιοργάνωσης
του συλλόγου
Σαρακατσαναίων για
το αντάμωμα στη
Λαπαθιά την 11η του
Ιουνίου 2017, στα
πλαίσια του 30ου
Ανταμώματος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.
ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ
ΑΦΜ 102498030
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Δ/ΣΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
60 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΡ.

ΠΡΩΤ.

98486/1517 881/22-5-2017
(ΑΔΑ:

Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης
2067/24-5-2017

ΑΔΑ:
Ω9ΗΓ7ΛΗ-4ΙΗ

ΑΔΑΜ:
1717REQ00617

2255

400,00

6

Κάλυψη δαπάνης για
την έκδοση αφισών και
προσκλήσεων της

συνδιοργάνωσης με το
ΕΣΥΝ παράρτημα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.
ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ
ΑΦΜ 102498030
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Δ/ΣΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

89399/1363 819/15-5-2017
(ΑΔΑ:

Ψ9ΕΞ7ΛΗ-ΠΒ7)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης
2018/17-1-2017

ΑΔΑ:
61ΝΣ7ΛΗ-Ι4Ζ

ΑΔΑΜ:17REQ00

1.500,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1028

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2017, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 114952/3213/
30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

εργασίες, παροχή υπηρεσιών για την Π.Σ.Ε. κατά το Οικονομικό Έτος 2017, ως κατωτέρω:

Λιβαδειάς από 15 έως
17 Ιουνίου 2017.

60 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΡ.
ΠΡΩΤ.

6134455

7

Σχεδιασμός
ολοκληρωμένου
πληροφοριακού
συστήματος

διαχείρισης και
δεδομένων Κωπαΐδας

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
COPYCARE ΑΦΜ
026321307 Δ.Ο.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 46

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΑΡ.

ΠΡΩΤ.83935-1710/25
-4-17

301/2017
7/3-1-17

ΑΔΑ(Ω2ΡΖ7ΛΗ-
ΑΞΒ

Ε.Φ.: 071
ΚΑΕ:5429.0

1

Αρ. Δέσμευσης
518/22-5-2017

ΑΔΑ:
672Τ7ΛΗ-5ΛΦ

24.700,08

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Λογαριασμός Περιγραφή
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1 Δαπάνες
δημοσίευσης 02.01.073.0841.01

Διαφημίσεις
και

δημοσιεύσεις
γενικά

5.000,00 8.000,00 3.000.00 0,00

2

Αμοιβή δικηγόρου,
για εκπροσώπηση
της ΠΣΕ στο
Μονομελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας σχετικά με
την προσφυγή της
ΠΣΕ κατά της
αριθμ.
120/4-3-2013
απόφασης της ΤΔΕ
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Λαμίας & της αριθμ.
Μ582/2012 πράξης
επιβολής εισφορών

02.01.073.087101
Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
383,16 140.000,00 96.865,24 43.134,76

3

Αμοιβή δικηγόρου,
για εκπροσώπηση
της ΠΣΕ στο
Μονομελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας σχετικά με
την προσφυγή της
ΠΣΕ κατά της
αριθμ.
122/4-3-2013

02.01.073.087101
Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
383,16 140.000,00 97.239,40 42.760,60
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απόφασης της ΤΔΕ
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Λαμίας & της αριθμ.
Μ579/2012 πράξης
επιβολής εισφορών

4

Αμοιβή δικηγόρου,
για εκπροσώπηση
της ΠΣΕ στο
Μονομελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας σχετικά με
την προσφυγή της
ΠΣΕ κατά της
αριθμ.
127/4-3-2013
απόφασης της ΤΔΕ
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Λαμίας & της αριθμ.
Μ213/2012 πράξης
επιβολής εισφορών

02.01.073.087101
Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
383,16 140.000,00 97.622,56 42.377,44

5

Αμοιβή δικηγόρου,
για εκπροσώπηση
της ΠΣΕ στο
Μονομελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας σχετικά με
την προσφυγή της
ΠΣΕ κατά της
αριθμ.
129/4-3-2013
απόφασης της ΤΔΕ
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Λαμίας & της αριθμ.
Μ583/2012 πράξης
επιβολής εισφορών

02.01.073.087101
Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
383,16 140.000,00 98.000,72 41.994,28

6

Αμοιβή δικηγόρου,
για την σύνταξη
νομικής
γνωμοδότησης επί
ζητημάτων
ερμηνείας των
διατάξεων του Ν.
4412/2016
«Δημόσιες
συμβάσεις έργων,
προμηθειών και
υπηρεσιών
(προσαρμογή στις
οδηγίες
2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ
Α/147/8-8-2016»

02.01.073.087101
Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
793,60 140.000,00 98.383,88 41.616,12

7

Επισκευή δύο (2)
σχεδιογράφων-
plotters (hp
designjet 5500ps)
17REQ006134989
2017-05-04

02.01.073.086901

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

310,00 44.384,06 22.672,28 21.711,78

8
Επισκευή ενός (1)
χορτοκοπτικού
μηχανήματος

02.01.073.086901

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

150,00 44.384,06 22.982,28 21.401,78
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1029

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 109433/3038/

24-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

9

Συμπληρωματική
δέσμευση (ΦΠΑ
24%) - Ανταλλακτικά
για την επισκευή των
δύο σχεδιογράφων
(plotters) της Π.Στ.Ε

17REQ006134989
2017-05-04

02.01.073.1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

1.200,00 43.600,00 14.047,00 29.553,00

10

Προμήθεια
παγίδων πράσινου
και ρόδινου
σκουληκιού καθώς
και συνοδών
υλικών (φερομόνες)
για το Τμήμα
Ποιτικού Ελέγχου
στα πλαίσια του
προγράμματος
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας
της
βαμβακοκαλλιέργει
ας της χώρας έτος
2017

02.01.073.5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους

ΚΑΕ

970,00 54.133,05 6.750,00 47.383,05

11

Δαπάνη για
μετακινήσεις στα
πλαίσια του
προγράμματος
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας για
την
Βαμβακοκαλλιέργεια
της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας Και
Κτηνιατρικής –Τμήμ
α Ποιοτικού Ελέγχου

02.01.073.5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους

ΚΑΕ

2.500,00 54.133,05 7.720,00 46.413,05

12

Δαπάνη για
εκτυπώσεις στα
πλαίσια του
προγράμματος
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας για
την
Βαμβακοκαλλιέργεια
της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας Και
Κτηνιατρικής –Τμήμ
α Ποιοτικού Ελέγχου

02.01.073.5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους

ΚΑΕ

200,00 54.133,05 10.220,00 43.913,05
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Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 100,00 €, σε βάρος του
Ε.Φ. 01.073 Κ.Α.Ε. 1.699,01, στο όνομα του υπολόγου Φώτιου Παπαευσταθίου του Ευσταθίου,
υπαλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν την
προμήθεια εντύπων εκθέσεων αξιολόγησης για τις ανάγκες της Π.Σ.Ε..

Ημερομηνία λήξεως του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η
31-12-2017.

Στον προαναφερόμενο ΚΑΕ υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του 2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1030

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 114607/3206/
30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

Παροχή υπηρεσιών
από ορκωτό λογιστή
για έλεγχο χρήσης από
1-1-2015 έως 31-12-

ECOVIS
Ορκωτοί Ελεγκτές

Λογιστές
ΑΦΜ:800587411
ΔΟΥ:ΦΑΕ Αθηνών

Τ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων
396 Αγ. Παρασκευή

Αθήνα
(Αρ. Πρ.:

89675/2392/3-5-2017)

627/5 48/09-01-2017
(ΑΔΑ:

6ΔΖ77ΛΗ-8ΑΒ)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0899

Αρ. Δέσμευσης:
667/13-01-2017

ΑΔΑ:
ΩΔΛΔ7ΛΗ-ΓΛ6,

ΑΔΑΜ:
17REQ006114995

15.375,00

2

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής-συντήρησης
- απεγκατάστασης και
εγκατάστασης των
κλιματιστικών των
υπηρεσιών της

Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ:302524962
ΔΟΥ : Λαμίας

Τ. Δ/νση: Αγαθικλέους 29
Στυλίδα Λαμίας

(Αρ. Πρ.:
108728/3019/23-05-2017

83917/2265

717/02-05-2017
(ΑΔΑ:

6ΛΒΨ7ΛΗ-9ΡΧ
)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0869

Αρ. Δέσμευσης:
1923/05-05-2017

ΑΔΑ:
7ΖΨΤ7ΛΗ-ΘΑΝ,

ΑΔΑΜ:
17REQ006223732

5.000

3

1. 1. Προμήθεια
ανταλλακτικών για
συντήρηση μηχανής και
σκάφους Τμ.Αλιείας

2. 2. Εργασίες
συντήρησης μηχανής
και σκάφους Τμ.Αλιείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΜ: 038003505
ΔΟΥ: Λαμίας

Τ. Δ/νση: Στυλίδας 38
Ροδίτσα Λαμίας

79038/2125
680/24-04-2017

(ΑΔΑ:
7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9)

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1329

Αρ. Δέσμευσης:
1855/28-04-2017

ΑΔΑ:
6ΞΙΗ7ΛΗ-ΘΡΑ

Αρ. Δέσμευσης:
1855/28-04-2017

ΑΔΑ:

696,00

292,00

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

6ΞΙΗ7ΛΗ-ΘΡΑ
ΑΔΑΜ:

17REQ006239821

4

Προμήθεια
Μηχανογραφικών
Υλικών για Αναβάθμιση
Η/Υ

ΓΝΣΩΣΙΣ CUMPUTERS
Κ, ΜΑΝΤΕΣ- Δ.

ΤΣΑΜΗΣ
ΑΦΜ: 082785679
ΔΟΥ: Λαμίας

Τ. Δ/νση: Παπαμαύρου &
Γιαννιτσιώτη,Λαμία

87541/2341
774/08-05-2017

(ΑΔΑ:
Ω2ΡΡ7ΛΗ-Π32)

Ε.Φ 073
ΚΑΕ:1723

Αρ. Δέσμευσης:
1935/10-05-2017

ΑΔΑ:
Ω8ΤΙ7ΛΗ-ΞΞ5

ΑΔΑΜ:
17REQ006183096

4.162,22

5

Προμήθεια 90
Μπαταριών (12V -9Ah)
για το κεντρικό UPS του
Data Center της Π.Σ.Ε

ΓΝΣΩΣΙΣ CUMPUTERS
Κ, ΜΑΝΤΕΣ- Δ.

ΤΣΑΜΗΣ
ΑΦΜ: 082785679
ΔΟΥ: Λαμίας

Τ. Δ/νση: Παπαμαύρου &
Γιαννιτσιώτη,Λαμία

95798/2597
823/15-05-2017
(ΑΔΑ:Ψ9ΕΞ7Λ

Η-ΠΒ7)

Ε.Φ 073
ΚΑΕ:1311

Αρ. Δέσμευσης:
2028/22-05-2017

ΑΔΑ:
ΩΖΠΓ7ΛΗ-ΖΓΤ

ΑΔΑΜ:
17REQ00623856

1.438,52

6 Απολύμανση χώρου
Α/θμιας Εκπ/σης

ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ

ΑΦΜ:
ΔΥΟ Λαμίας
Ταχ. Δ/νση ΣΣ

Λιανοκλαδίου -Λαμίας

83917/2265
717/02-05-2017
(ΑΔΑ:6ΛΒΨ7Λ

Η-9ΡΧ)

Ε.Φ 073
ΚΑΕ:0875

Αρ.
Δέσμευσης:19216/

05-05-2017
ΑΔΑ:

693Σ7ΛΗ-ΦΓΥ

850,00

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ.

Πρωτ.
Εισήγησ

ης

Απόφαση
Έγκρισης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση

Δέσμευσης Ποσό

1

Συμμετοχή της
Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας
στην εκδήλωση
του Λυκείου των

Ελληνίδων
Λαμίας,

αφιερωμένη στα
γλέντια των
νησιών του

Αιγαίου, η οποία
θα

πραγματοποιηθεί
στον προαύλιο

χώρο του
Κάστρου Λαμίας
την Κυριακή 18
Ιουνίου 2017

1. ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ -
Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ο.E

ΑΦΜ 092553182
Δ.Ο.Υ. Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Ροζάκη Αγγελή 41,
Λαμία

(Φιλοξενία –διαμονή
συμμετεχόντων)

2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

ΑΦΜ 071819842
Δ.Ο.Υ. Λαμίας

Ταχ. Δ/νση Καμποτάδες, Λαμία

(Ενοικίαση καθισμάτων)

101681/2
760

893/22-5-2017
(ΑΔΑ:

Ω2ΜΧ7ΛΗ-Π5Γ)

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:08
44

Αρ. Δέσμευσης
2055/22-05-20

17
ΑΔΑ:

71ΥΧ7ΛΗ-ΛΨΤ
ΑΔΑΜ:

17REQ006239
509

240,00

248,00

2

Συμμετοχή της
Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας,
στις Αθλητικές
και Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις της

«Κίνησης
Γυναικών

Αργυροχωρίου»
που θα

1. ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΦΜ 999352104,
Δ.Ο.Υ. Λαμίας,

Ταχ. Δ/νση Θεμιστοκλέους 10,
Λαμία

(Εκτύπωση Πανό 2* 0.8 - 10
τμχ)

95008/25
67

824/15-5-2017
(ΑΔΑ:

Ψ9ΕΞ7ΛΗ-ΠΒ7)

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:08
44

Αρ. Δέσμευσης
2033/22-05-20

17
ΑΔΑ:

7ΑΡΙ7ΛΗ-ΒΝΟ

434,00

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1031

ΘΕΜΑ 52ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 891/22-5-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 114954/3214/
30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 891/22-5-2017 απόφασή της, περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης

και πληρωμής δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 της Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα την
δαπάνη με α/α 2, ως προς τον Ειδικό Φορέα/ΚΑΕ απο τον λανθασμένο 01.071.9459 στον ορθό
01.071.9779.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1032

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον τακτικό προϋπολογισμό
για την συνδιοργάνωση με την εθελοντική οργάνωση Wheeling2help και την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση με τίτλο: «Raches Summer Festival».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 110404/3064/25-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

επτακοσίων σαράντα ευρώ (4.740,00 €) με ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση με την εθελοντική
οργάνωση Wheeling2help και την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση με
τίτλο: «Raches Summer Festival», που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2017 στο
“Nisi” Πολυχώρος, στις Ράχες Φθιώτιδας.

Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά σε έξοδα: α) διαμονής ομιλητών, καλλιτεχνών, αθλητών,
διαιτητών, β) εκτυπώσεων και γ) εγκατάστασης κερκίδας, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.: 0844.01.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ006231472 2017-05-24.

Μειοψήφισε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία οτι «πρόκειται για εκδήλωση που
οργανώνει εθελοντική οργάνωση που θα αποκομίσει κέρδη».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1033

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον τακτικό προϋπολογισμό
για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Διβριωτών εκδήλωσης «Βραδιάς
Παραδοσιακών Χορών».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 110381/3061/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

διεξαχθούν τον
Ιούλιο και
Αύγουστο

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΒΑΡΣΟΥ
ΑΦΜ 079841740
Δ.Ο.Υ. Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: ΔΟΙΡΑΝΗΣ 8
ΛΑΜΙΑ

(Ηχητική Κάλυψη Εκδήλωσης)

620,00

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης ποσού χιλίων τετρακοσίων είκοσι έξι

ευρώ (1.426,00 €) με ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο
Διβριωτών εκδήλωσης «Βραδιάς Παραδοσιακών Χορών», που θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου 2017 στην
Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου, Γαλανέικα Λαμίας Φθιώτιδας.

Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά σε έξοδα: α) ενοικίαση μικροφωνικής εγκατάστασης και β)
ενοικίαση εξέδρας, θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.: 0844.01.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ006231129 2017-05-24.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1034

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης απο τον τακτικό προϋπολογισμό
για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Διβριωτών εκδήλωσης «Διήμερο
Ποδηλατικών Εκδηλώσεων Downhill στη Δίβρη Φθιώτιδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 110381/3062/26-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης ποσού δυο χιλιάδων εκατόν οκτώ

ευρώ (2.108,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό -
Εξωραϊστικό Σύλλογο Διβριωτών εκδήλωσης «Διήμερο Ποδηλατικών Εκδηλώσεων Downhill στη
Δίβρη Φθιώτιδας», που θα διεξαχθεί στις 5 & 6 Αυγούστου 2017, στη Δίβρη Φθιώτιδας.

Η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά σε έξοδα: α) Κάλυψη σε φωτογραφίες και βίντεο, β)
εκτύπωση αφισών, προγραμμάτων, φυλλαδίων και γ) ενοικίαση μικροφωνικής εγκατάστασης, θα
βαρύνει τον Ε.Φ. 073 Κ.Α.Ε.: 0844.01.

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 17REQ006231302 2017-05-24.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, διότι δεν είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος εκδήλωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1035

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 56o: Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1730/14-11-2016 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης α) Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
που αφορά τον Προϋπολογισμό, έτους 2017 και β) Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 115274/4918/30-5-2017
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Συμπληρώνει - τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1730/14-11-2016 απόφασή της, που αφορά στην

έγκριση του πίνακα 5β του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Προϋπολογισμού έτους
2017 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να προστεθεί
ένας ΚΑΕ δεκτικός έκδοσης Χ.Ε.Π., και συγκεκριμένα:

ΚΑΕ Περιγραφή

5241 Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1036

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας στο εξωτερικό.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 115154/1191/30-5-2017

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας,

για την συμμετοχή του στο 73ο Συνέδριο της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής στις ΗΠΑ, από
15-06-2017 έως και 19-06-2017 (ημέρες μετακίνησης: 5, μέσο μετακίνησης: αεροπλάνο).

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) έτους 2017, ειδ. Φορέας 073, Κ.Α.Ε. 0717 και
υπάρχει σχετική δέσμευση πίστωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1037

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χάρης Σανιδάς Ζωή Σύψα

Δημήτριος Αργυρίου

Κων/νος Βαρδακώστας

Ευστάθιος Κάππος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Θωμάς Γρεβενίτης

Γεώργιος Γκικόπουλος

ΑΔΑ: ΨΟ157ΛΗ-ΙΧΕ
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