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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 14ης Μαΐου 2018

Αριθμός Πρακτικού 19

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 14 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-2017
(ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει
της υπ΄αριθμ. (οικ.) 105126/1371/9-05-2018 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα
μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 18/7-05-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α237/2017 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α386/2017 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Χαρίκλειας Μπάκα, ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 29-12-2011 προσφυγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
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ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατόπιν της υπ΄αριθμ. Α109/2018
απόφασής του.

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 8-05-2012 προσφυγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατόπιν της υπ΄αριθμ. Α111/2018
απόφασής του.

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 8-05-2012 προσφυγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατόπιν της υπ΄αριθμ. Α110/2018
απόφασής του.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 96973/1737/2-05-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Αρτοτίνα - Γραμμένη Οξιά).

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 102014/290/7-05-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 7/05/2018).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας”.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2018», του έργου με
τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση
οδικού ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας» του έργου:
«Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας -
Φωκίδας - Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου
“Μακεδών” στην Τ.Κ. Κίρρας Δ. Δελφών», προϋπολογισμού 282.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης της μελέτης:
“Μελέτη βελτίωσης οδού Πρόδρομος - Ζάλτσα”, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.422.220,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλλου -
Τμήμα Λαμία Μοσχοχώρι», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων αναφορικά με την εξέταση ένστασης
που κατατέθηκε για το υποέργο: “Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας) στη Λαμία” του έργου: “Επισκευή, συντήρηση και
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εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού
1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 17o: Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου:
«Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου»,
προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας για το
έτος 2017 - Β’ Φάση», προϋπολογισμού 1.559.941,18 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος
του διαγωνισμού του έργου: "Αισθητική και λειτουργική ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Α'
Γυμνασίου - Γεν. Λυκείου - Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου", προϋπολογισμού
2.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο:
“Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Ανιάδα - Συγκρέλο - Άγιοι
Θεόδωροι - Κρίκελλο - Στάβλοι”, προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, β) του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και γ)
της παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Οδού Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας,
Τμήμα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιμάνι
Μαντουδίου», προϋπολογισμού 900.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 23o: Α. Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2018»,
προϋπολογισμού 73.140,11€ με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. Β. Συγκρότηση
τριμελών επιτροπών διενέργειας & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
εξέτασης των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
ανταλλακτικών για τα μηχανήματα έργου, φορτηγά και οχήματα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα καθώς και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτών”, συνολικού
προϋπολογισμού 59.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 25o: Α. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια &
εγκατάσταση τριών (3) βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες της Π.Ε.
Βοιωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00€ με ΦΠΑ. Β. Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της
σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 26o: Α. Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 375/12-02-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για
το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) στον νομό Βοιωτίας», προϋπολογισμού
103.346,18 € με ΦΠΑ. Β. Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού αποσφράγισης
των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών του διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης,
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λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων
της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος”.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση α) πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών και β) ανάθεσης
δαπάνης σε προμηθευτή για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας αναφορικά με την
εκδήλωση της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού στην Ιτέα.

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. Οικ. 100861/1484/4-05-2018 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών ενοικίασης εξοπλισμού
για την εκδήλωση της Ρουμελιώτικης Κουζίνας στο Γαλαξίδι.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Καθαριότητα των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας», ποσού 7.526,00 € με ΦΠΑ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών τις ημέρες των πανελληνίων εξετάσεων 2018,
προϋπολογισμού 2.000,00 €, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2017-2018,
προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση πρακτικού 2/2018 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας του έργου:
«Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.56 & 4.8 σχολικού έτους 2018», συνολικού
προϋπολογισμού 4.740,21 € με ΦΠΑ, και κατακύρωση αυτών κατόπιν διαπραγμάτευσης .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2018, για
δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών και συνδιοργανώσεων κλπ.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στους αγώνες κολύμβησης του Ναυτικού
Αθλητικού Ομίλου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση “ENDURO ROUMELIS” με τη
Λέσχη Μοτοσικλετιστών Σπερχειάδας.

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α.
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ), στα Καμένα Βούρλα.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο τουρνουά POOL DAY 2018 με τη
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΛΑΜΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση για την ΠΟΠ γαστρονομία στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 51ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
για το υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του
χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 1.499.954,06 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου και Υπαλλήλου για τη
συμμετοχή τους στην εκδήλωση για την ΠΟΠ γαστρονομία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Παρόντα μέλη εννέα (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας,
Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος,
Γεώργιος Γκικόπουλος, Παναγιώτης Ευαγγελίου και Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό
μέλος του Θωμά Γρεβενίτη).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης, ο οποίος
αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής

Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ,
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΠΣΕ και
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής ΠΣΕ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πρότεινε να
θεματοποιήσουν, στα πλαίσια καλύτερης οργάνωσης της λειτουργίας της Οικονομικής
Επιτροπής, και προκειμένου να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εισήγηση – απολογισμό της
λειτουργίας της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα παρακάτω συγκεκριμένα ζητήματα:

1. Ενιαία διαχείριση των οικονομικών της Περιφέρειας. Μεθόδευση διαδικασιών
παρακολούθησης του Περιφερειακού Ταμείου και της Διαχειριστικής Αρχής.

2. Σχέση Τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού. Μέθοδος παρακολούθησης της
εκτέλεσης τους.

3. Προβλήματα συντονισμού των υπηρεσιών. Προβλήματα και καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των αποφάσεων των πολιτικών οργάνων.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Α. Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 463/2016 και 913/2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. Β. Έγκριση εκ νέου του πρακτικού ΙΙ της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του υποέργου: «Κατασκευή
νέων αναβαθμών γέφυρας Βίστριζας και αποκατάσταση συρματοκιβωτίων» του έργου:
«Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον Σπερχειό ποταμό και στους συμβάλλοντες χειμάρρους
σε αυτόν», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία λόγω ασφυκτικών
προθεσμιών.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2203/13-11-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωσης
αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων
Σπερχειού ποταμού και παραποτάμων του στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων»,
προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος του φακέλου του διαγωνισμού από το 5ο Κλιμάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Εθνικό Αγώνα
Πρωταθλήματος Ελλάδος Ιππικής Αντοχής στη Ροδίτσα Λαμίας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για τη λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω
της καταληκτικής ημερομηνίας της διοργάνωσης (26 & 27-05-2018).
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για
την Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για τη λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω
της καταληκτικής ημερομηνίας των εκδηλώσεων που εμπεριέχονται στην εισήγηση της
υπηρεσίας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για
την 3η Προσκυνηματική διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, Π.Ε. Εύβοιας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για τη λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω
της καταληκτικής ημερομηνίας της διοργάνωσης (20-05-2018).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Τροποποίηση σύμβασης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2018 &
2018-2019, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, κατά τα σχολικά έτη 2018 & 2018-2019.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1058

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Α. Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 463/2016 και 913/2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. Β. Έγκριση εκ νέου του πρακτικού ΙΙ της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του υποέργου: «Κατασκευή
νέων αναβαθμών γέφυρας Βίστριζας και αποκατάσταση συρματοκιβωτίων» του έργου:
«Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον Σπερχειό ποταμό και στους συμβάλλοντες χειμάρρους
σε αυτόν», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 107212/5625/10-
05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι η όλη εξέλιξη δεν πείθει πως το θέμα είναι τυπικό
και μόνο διαδικαστικό, ενώ τίθεται και ζήτημα ακυρότητας του διαγωνισμού συνολικά. Για τον
λόγο αυτό ζήτησε γραπτή γνωμοδότηση εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ πριν τη λήψη
απόφασης επί του θέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Παραπέμπει το θέμα στη Νομική Υπηρεσία ΠΣΕ για περαιτέρω διερεύνηση και την

παροχή γνωμοδότησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1059

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2203/13-11-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωσης
αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων
Σπερχειού ποταμού και παραποτάμων του στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων»,
προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108106/5641/11-05-
2018 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
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Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 2203/13-11-2017 απόφασή της (Αριθμός Πρακτικού 42, θέμα
27ο, ΑΔΑ: 7ΚΖΧ7ΛΗ-ΡΧΟ) περί έγκρισης του 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωσης
αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων
Σπερχειού ποταμού και παραποτάμων του στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων»,
προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως προς το συνολικό ποσό
σύμβασης, από το εσφαλμένο 357.580,65 € χωρίς ΦΠΑ που αναγράφεται στην ως άνω
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο ορθό 373.608,13 € χωρίς ΦΠΑ.

Κατά τα άλλα ισχύει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1060

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Εθνικό Αγώνα
Πρωταθλήματος Ελλάδος Ιππικής Αντοχής στη Ροδίτσα Λαμίας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106078/4011/10-05-
2018 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ

(8.000,00€) με ΦΠΑ, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Εθνικό Αγώνα
Πρωταθλήματος Ελλάδος Ιππικής Αντοχής, η οποία θα διεξαχθεί από το Σάββατο 26 έως την
Κυριακή 27 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις του αθλητικού ιππικού ομίλου, στην Ροδίτσα Λαμίας.

Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Π.Σ.Ε., η οποία αφορά σε έξοδα ενοικίασης του
χώρου διαμονής των αλόγων, 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 18REQ003067572 2018-05-09.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για
ένα άθλημα που δεν συγκεντρώνει το λαϊκό ενδιαφέρον και μια δαπάνη που ο ίδιος θεωρεί
σπατάλη”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1061

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108149/4087/11-05-
2018 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)
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Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε τη δαπάνη με α/α 1, ενώ δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό
στη δαπάνη με α/α 2.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1062

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για
την 3η Προσκυνηματική διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 108498/3342/11-
05-2018 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 τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών, που αποτυπώνονται στον πίνακα του

Παραρτήματος Ι του παρόντος, στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι
ανάδοχοι σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες

Επιτροπής

1

Προμήθεια τιμητικών
πλακετών

συμμετεχόντων (130
τεμ.) και ονομαστικών
επαίνων για τα παιδιά
(2.000 τεμ.) στα πλαίσια
της συμμετοχής της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην παιδική
αθλητική γιορτή -
τουρνουά με το

“Χαμόγελο του Παιδιού”,
η οποία θα διεξαχθεί
από Τετάρτη 16 έως

Σάββατο 19 Μαΐου, στο
αθλητικό κέντρο της

Ένωσης
Ποδοσφαιρικών

Σωματείων Φθιώτιδας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑΣ

ΑΦΜ:142398707
ΔΟΥ:Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 2 -
Λαμια

1013/7-5-2018

ΑΔΑ:

7Ν5Ξ7ΛΗ-ΘΒΤ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης:
2918/9-5-2018

ΑΔΑ:
7Ν5Ξ7ΛΗ-ΘΒΤ

ΑΔΑΜ:
18REQ003069434

3.100,00€

2

Συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας στην
μουσικοχορευτική
εκδήλωση, με

παραδοσιακούς χορούς,
με τον Μορφωτικό και
Εκπολιτιστικό Σύλλογο
Μαλεσίνας, η οποία θα

διεξαχθεί την
Παρασκευή 18 Μαΐου
2018, στην Μαλεσίνα.

1. Αικ. Βάλβη - Β.
Αγιασματζή Ο.Ε.

ΑΦΜ: 800393721
ΔΟΥ Ν. Ιωνίας

Ταχ. Δ/νση:Φρίξου 2Α,
Τ.Κ. 14232- Ν. Ιωνία
(κόστος ενοικίασης 90

φορεσιών)
1014/7-5-2018

ΑΔΑ:

7Ν5Ξ7ΛΗ-ΘΒΤ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0844

Αρ. Δέσμευσης:
2919/9-5-2018

ΑΔΑ:
Ω5ΓΜ7ΛΗ-Ξ9Ω

ΑΔΑΜ:
18REQ003069501

2.200,00€

2. Αθ. Καραγεώργος &
Σια Ο.Ε.

ΑΦΜ: 9993522084 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Φραντζή 67
(catering)

350,00€

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)».

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “η εν λόγω
διοργάνωση είναι αρμοδιότητα της εκκλησίας”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1063

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Τροποποίηση σύμβασης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2018 &
2018-2019, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 109064/1767/11-05-
2018 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 τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 105/2018 σύμβασης της “ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ” ως προς το ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αλλαγή &
πρόσθεση νέας σχολικής μονάδας, αλλαγή αριθμού μαθητών και αλλαγή ημερήσιας
αποζημίωσης) από:

Α/Α
ΔΡΟΜ/ΓΙΟΥ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
(άνευ ΦΠΑ σε €)

2.8 ΓΡΑΝΙΤΣΑ -
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ

ΕΕΕΕΚ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2

120,557
134,870

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.44
2ο Δ.Σ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΚΛΑΥΣΙ
(ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΕΪΚ

Α)

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1

12,098
12,860

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.45

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ--
ΠΡΟΦΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Σ ΞΗΡΙΑ)-
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (Ν.
ΣΤΡΑΤΟΥ 37)

ΕΕΕΕΚ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ -

ΕΙΔΙΚΟ
Δ.Σ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΟΥ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4

16,781

17,766
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.48 ΜΥΡΙΚΗ

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
-ΕΙΔΙΚΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ &

ΓΕΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΟΝΗ (ΠΡΩΙ) 4

12,128

12,741
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.51 ΓΕΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΥΡΙΚΗ ΜΟΝΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2
13,345
14,108

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.54 ΣΕΛΛΑ

4ο Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
& 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡ/ΣΙΟΥ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2

50,312

56,301
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.63 ΣΤΕΝΩΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2 44,491

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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49,728
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

3.3 ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΓΕΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ -

1ο Δ.Σ.

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8

36,205

45,443
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

Για το ΤΜΗΜΑ 3.3 το κόστος του δρομολογίου αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του
μηνός που πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών του
Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νομό Ευρυτανίας. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού κόστους
δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο
που αναφέρεται στην σχετική ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013)

Σε :

Α/Α
ΔΡΟΜ/ΓΙΟΥ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
(άνευ ΦΠΑ σε €)

2.8 ΓΡΑΝΙΤΣΑ -
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ

ΕΕΕΕΚ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2

159,08
177,95

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.44 2ο Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΛΑΥΣΙ
(ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΕΪΚ

Α)

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1

12,098
12,860

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.45

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ--
ΠΡΟΦΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Σ ΞΗΡΙΑ)-
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (Ν.
ΣΤΡΑΤΟΥ 37)

ΕΕΕΕΚ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ -

ΕΙΔΙΚΟ
Δ.Σ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΟΥ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4

28,43

30,24
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.48 ΜΥΡΙΚΗ

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
-ΕΙΔΙΚΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ &
ΓΕΛ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΟΝΗ (ΠΡΩΙ) 3

13,99

14,82
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.51 ΓΕΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΥΡΙΚΗ ΜΟΝΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1
13,345
14,108

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.54 ΣΕΛΛΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2

50,312
56,301

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.63 ΣΤΕΝΩΜΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ &

ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4
44,491

49,728
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

3.3 ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΓΕΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-

ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ -

4ο Δ.Σ.

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8

36,205

45,443
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

Για το ΤΜΗΜΑ 3.3 το κόστος του δρομολογίου αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του
μηνός που πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών του

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νομό Ευρυτανίας. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού κόστους
δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο
που αναφέρεται στην σχετική ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013)

Διότι:

2.8 Στο δρομολόγιο αυτό δεν υπολογίστηκαν σωστά τα χιλιόμετρα στον αρχικό υπολογισμό
του. (Αλλαγή στο ημερήσιο κόστος)

2.44 Στο δρομολόγιο αυτό τα παιδιά που μεταφέρονται δεν πηγαίνουν Ολοήμερο σχολείο
(Αλλαγή από Ολοήμερο σε Κανονικό Ωράριο)

2.45 Στο δρομολόγιο αυτό δεν υπολογίστηκαν σωστά τα χιλιόμετρα στον αρχικό υπολογισμό
του (Αλλαγή στο ημερήσιο κόστος).

2.48 Στο δρομολόγιο αυτό δεν υπολογίστηκαν σωστά τα χιλιόμετρα στον αρχικό υπολογισμό
του και επιπλέον ο μαθητής που πήγαινε στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου δεν
μεταφέρεται πια. (Αλλαγή στο ημερήσιο κόστος & στον αριθμό μαθητών)

2.51 Στο δρομολόγιο αυτό δεν μεταφέρεται πια ένας μαθητής στο ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
(αλλαγή στον αριθμό μαθητών).

2.54 Στο δρομολόγιο αυτό έγινε αλλαγή από 4ο Δ.Σ. Καρπενησίου & 2ο Γυμνάσιο
Καρπενησίου σε 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου (Αλλαγή Σχολικής Μονάδας)

2.63 Στο δρομολόγιο αυτό προστέθηκαν δύο ακόμη μαθητές που φοιτούν στο ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Πρόσθεση σχολικής μονάδας και αύξηση αριθμού μαθητών).

3.3 Στο δρομολόγιο αυτό προστέθηκε μία σχολική μονάδα που είναι το ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και έγινε αλλαγή από 1ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ σε 4ο Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Πρόσθεση σχολικής μονάδας και αλλαγή μίας ακόμη).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1064

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 18/7-05-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 18/7-05-2018 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1065

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α237/2017 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 103520/339/8-
05-2018 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό Α237/2017 απόφασης του

1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για μια ακόμη δικαστική απόφαση που
αφορά πρόστιμο της Π.Ε Εύβοιας για νοθεία καυσίμων μετά από τη διαπίστωση παραλείψεων
στον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ίδιος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση του νομικού συμβούλου, θεωρεί, όμως,
“σκόπιμο και αναγκαίο να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές υποθέσεις και να μελετηθούν,
προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα”, ενώ παράλληλα ζήτησε το σχετικό πόρισμα να
διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή.

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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Σε απάντηση των ανωτέρω, ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τα μέλη της επιτροπής ότι όλες
αυτές οι υποθέσεις νοθείας καυσίμων της Π.Ε Εύβοιας ανάγονται στο παρελθόν, με τις
διαδικασίες και τα πρόσωπα να έχουν αλλάξει, ενώ έχει γίνει και η απαραίτητη διερεύνηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1066

ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α386/2017 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 103639/340/8-
05-2018 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό Α386/2017 απόφασης του

1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για μια ακόμη δικαστική απόφαση που
αφορά πρόστιμο της Π.Ε Εύβοιας για νοθεία καυσίμων μετά από τη διαπίστωση παραλείψεων
στον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ίδιος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση του νομικού συμβούλου, θεωρεί, όμως,
“σκόπιμο και αναγκαίο να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές υποθέσεις και να μελετηθούν,
προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα”, ενώ παράλληλα ζήτησε το σχετικό πόρισμα να
διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή.

Σε απάντηση των ανωτέρω, ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τα μέλη της επιτροπής ότι όλες
αυτές οι υποθέσεις νοθείας καυσίμων της Π.Ε Εύβοιας ανάγονται στο παρελθόν, με τις
διαδικασίες και τα πρόσωπα να έχουν αλλάξει, ενώ έχει γίνει και η απαραίτητη διερεύνηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1067

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Χαρίκλειας Μπάκα, ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 197729/1559/8-
05-2018 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» τη δικηγόρο

Λαμίας Ευθυμία Αργυροπούλου του Ιωάννη (Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 300), κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Λεωνίδου, αρ. 9, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της
05/06/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
20/09/2016 αγωγή που άσκησε η Χαρίκλεια Μπάκα, συντάσσοντας προτάσεις, 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 328 € συν
ΦΠΑ 24% (= 78,72€), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 406,72 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 168 € [€ 89 παράσταση συν 79 € προτάσεις], 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 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για αγωγή, με την οποία ζητείται
αποζημίωση 339.000 € εξαιτίας της καταστροφής ποτιστικών αγροτεμαχίων της ενάγουσας από
πλημμύρα τον Νοέμβριο του 2008, που προκλήθηκε από πράξεις και παραλείψεις μεταξύ άλλων
και οργάνων της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” κατά την κατασκευή τεχνικών έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας στον Σπερχειό Ποταμό για την προστασία της σιδηροδρομικής
γραμμής Τιθορέας - Λειανοκλαδίου.

Συνέχισε, δηλώνοντας ότι “πρόκειται για δικαιολογημένη απαίτηση, που όμως καταλήγει
σε υπερβολική οικονομική απαίτηση”.

Κατά την άποψή του “ο προτεινόμενος νομικός σύμβουλος πρέπει αμφισβητήσει το ποσό
και να αναδείξει τις ευθύνες της ΕΡΓΟΣΕ”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1068

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 29-12-2011 προσφυγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατόπιν της υπ΄αριθμ. Α109/2018
απόφασής του.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 50383/502/8-05-
2018 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» τη δικηγόρο

Λαμίας Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους (Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 90), κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη
δικάσιμο της 16/05/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 29/12/2011 προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256 € 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 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, επισημαίνοντας ότι “η
συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία (με τίτλο που δεν συμβαδίζει με την ανάληψη δημοσίων
έργων) έκανε προσφυγή ζητώντας να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, της αίτησης θεραπείας που άσκησε κατά απόφασης της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με την απόφαση αυτή είχε απορριφθεί ένσταση της ενάγουσας εταιρείας απόφασης της
Δ.Ε.Κ.Ε. Στερεάς Ελλάδας, με την οποία διορθώθηκαν τα υποβληθέντα από τον εργολάβο
στοιχεία και η τελική επιμέτρηση του έργου «Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λάρισας (από διασταύρωση
Παλαμά έως διασταύρωση Ομβριακής, πλην περιοχής Μεταλλείων»)”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1069
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 8-05-2012 προσφυγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατόπιν της υπ΄αριθμ. Α111/2018
απόφασής του.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 50324/496/8-05-
2018 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», τη δικηγόρο

Λαμίας Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους (Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 90), κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη
δικάσιμο της 16/05/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 08/05/2012 προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256 € 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 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, καθώς “είναι συνέχεια
της προηγούμενου θέματος”, επισημαίνοντας ότι “ο εργολάβος σε αυτή του την προσφυγή ζητά
ακύρωση ειδικής διαταγής της Δ.Ε.Κ.Ε. Στερεάς Ελλάδας για την αποκατάσταση ελαττωμάτων
του έργου που ανέλαβε στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λάρισας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1070

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της από 8-05-2012 προσφυγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατόπιν της υπ΄αριθμ. Α110/2018
απόφασής του.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 50335/497/8-05-
2018 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» τη δικηγόρο

Λαμίας Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους (Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 90), κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη
δικάσιμο της 16/05/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 08/05/2012 προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα,

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1



16

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 501 € συν
ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 621,24 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256 € 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 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, καθώς “είναι συνέχεια
της προηγούμενου θέματος”, επισημαίνοντας ότι “ο εργολάβος σε αυτή του την προσφυγή ζητά
την ακύρωση απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς
με την ανωτέρω απόφαση είχε απορριφθεί η ένστασή του κατά του από 24.06.2011
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου που είχε αναλάβει στην «Π.Ε.Ο. Λαμίας –
Λάρισας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1071

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 96973/1737/2-05-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Αρτοτίνα - Γραμμένη Οξιά).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 99554/1757/3-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 96973/1737/2-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Αρτοτίνα - Γραμμένη Οξιά), με την οποία αποφασίστηκε:

1. H απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων,
ιδιοκτησίας “Τριβήλου Βασίλειου” (ΑΦΜ: 045669514), για λόγους εκτάκτου ανάγκης και
εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης.

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 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 2309/27-11-2017 απόφαση /πρακτικό 44, θέμα
9ον της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε, που αφορά τις τιμές μίσθωσης των ιδιωτικών
μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2018 και με την συνολική δαπάνη με ΦΠΑ όλων
των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

4. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
I. 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 –
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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.

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

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

IV. Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: μίσθωμα μηχανήματος,
ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και
ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και επισκευή του
μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, 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 1072

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 102014/290/7-05-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 7/05/2018).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102036/290/7-05-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα 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 υπ΄αριθμ.102014/290/7-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 7/05/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-44704 ιδιωτικού μηχανήματος,
τύπου εκσκαφέα τροχοφόρου και του υπ΄ αριθμ. ΜΙΤ-1802 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΣΤΟΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ”, για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, την διευθέτηση, την διαμόρφωση της κοίτης
και την ενίσχυση των αναχωμάτων αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή της ΤΚ Αμουρίου
της Δ.Ε. Λιανοκλαδίου του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να προστατευτούν οι αγροτικές
ιδιοκτησίες επιχειρήσεις της περιοχής και οι συγκοινωνιακές υποδομές της περιοχής.

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, ο οποίος θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθ. 2428/2017 πρακτ. 46/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ) 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 με

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

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

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

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

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

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1073

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 10013/5236/3-05-
2018 και β) 101868/5339/7-05-2018 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο

εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας” στις
εταιρείες:

1. “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", για
επιφυλακή τριάντα (30) ημερών ή επτακοσίων είκοσι (720) ωρών έκαστο. H δαπάνη της
συγκεκριμένης επιφυλακής ανέρχεται στο ποσό των 13.392,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

2. “CERMA JANI του KOLI", για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας
στην Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς και στην Επ. Οδό Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού. H δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 4.761,60 € με Φ.Π.Α. 24%.

3. “Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ ΟΕ", για τον αποχιονισμό της Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού. H δαπάνη
της συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.984,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

4. “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ", για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας
στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου. H δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται
στο ποσό των 806,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

5. “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού, στην ΕΟ
Λαμίας – Άμφισσας. H δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.430,40 €
με Φ.Π.Α. 24%.

6. “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ", για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Σπερχειάδα - Γαρδίκι - Πουγκάκια της ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου
Μακρακώμης. H δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.190,40 € με
Φ.Π.Α. 24%.

7. “ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ", για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την
ανάδευση αυτού στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου
Μακρακώμης και για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου. H
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.480,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

8. “ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ", για το αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Επ.Ο.
Μάρμαρα - Ανατολή της ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης. H δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.432,20 € με Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1074

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2018», του έργου με
τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104503/2130/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 296.968,28 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του

υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2018», του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και
ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, ως εξής:

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

1 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρου
Λήλαντα 14.880,00

2 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τροφοδοσία καυσίμων στα μηχανήματα έργων
της ΠΕ Εύβοιας για καθαρισμό χειμάρρων 6.435,04

3 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρων
ΔΔ Καρύστου & αποκ/ση βατότητας από
βροχοπτώσεις ΕΟΔ Αγ.Δημήτριος-Αγαθό

9.188,40

4 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Άρση κατ/σεων & αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ
Ιστιαίας, Ελληνικών, καθαρισμός επικινδύνων
σημείων χειμάρρων περιοχής Ιστιαίας

15.214,80

5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Άρση κατ/σεων & αποκ/ση βατότητας ΟΔ
περιοχήςΚερασιάς &Αχλαδίου 18.965,80

6 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ,ΤΣΩΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρων ΔΔ
Μίστρου & αρση κατ/σεων περ. Αυλίδας 17.707,20

7 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕ

Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρων
ΔΔ Στομίου, Οξυλίθου, Καλλημεριάνων,
Κρεμαστού

18.662,00

8 ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Άρση κατ/σεων & αποκ/ση βατότητας από
βροχοπτώσεις Κάρυστος – Στύρα 24.552,00

9 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Άρση κατ/σεων & αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ
Λ.Αιδηψού – Ηλια – Ροβιές 16.368,00

10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρων
περιοχής Αμελάντων & Ερετρίας 1.860,00

11 ΔΗΜ.ΤΖΑΦΕΡΟΣ & ΥΙΟΙ
Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρων
περιοχής Πισσώνα &αποκ/ση βατότητας ΟΔ
περιοχής Φύλλων

24.800,00

12 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Άρση κατ/σεων & αποκ/ση βατότητας από
βροχοπτώσεις ΕΟΔ Ωρεοί-Ιστιαία, Ταξιάρχης-
Καστανιώτισσα, Λ. Αιδηψού-Λιχάδα

14.470,80

13 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άρση κατ/σεων & αποκ/ση βατότητας από
βροχοπτώσεις Κάρυστος-Στύρα 23.808,00

14 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Άρση κατ/σεων & αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ
Ιστιαίας,Ελληνικών,καθαρισμός επικινδύνων
σημείων χειμάρρων περιοχής Ιστιαίας

20.807,20

15 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Aποκ/ση βατότητας από βροχοπτώσεις ΕΟΔ
Ασμίνιο-Ιστιαία, Ασμίνιο-Αγριοβοτάνι 6.572,00

16 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρου
Χιλιαδούς 24.373,44

17 ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρου
Σαρανταπόταμου Αμαρύνθου 5.356,80

18 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρου
Στροπώνων 14.880,00

19 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθαρισμός επικινδύνων σημείων χειμάρρου 12.449,60

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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Καστέλλας& μεταφορές μηχ/των ΠΕ Εύβοιας
20 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ αποκ/ση βατότητας ΟΔ περ.Μετοχίου 1.860,00

21 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άρση κατ/σεων & αποκ/ση βατότητας ΟΔπερ.
Αγ.Γεωργίου Οξυλίθου 3.757,20

ΣΥΝΟΛΟ 296.968,28

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1075
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση
οδικού ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας» του έργου:
«Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας -
Φωκίδας - Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 99518/1756/2-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού

ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας» του έργου:
«Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας -
Φωκίδας - Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, με κωδικό
αριθμό 2014ΕΠ56600000 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566, με ανοικτό διαγωνισμό και το
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),

β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης,
γ) τη διακήρυξη, την περίληψη διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που

απαρτίζουν τον φάκελο της τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση,
προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής
προσφοράς),

δ) τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 ενάριθμό 2014ΕΠ56600000.

2. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας δια της προϊσταμένης της,
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε
ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικότερα όπως:

- με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ, να γίνεται δεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει το άρθρο
3 παραγ 3.6 της διακήρυξης.

3. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας:
- δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να

προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2α της
διακήρυξης),

- δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,

- δια της προϊσταμένης της, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής
δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία
που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι
κάτω από το όριο της 2ης τάξης, η επιτροπή θα είναι τριμελής (3). Τα τρία μέλη με τους
αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε.,

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

- δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα εκτός
του προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
μειοδότη και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ 4.2ε της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1076

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου
“Μακεδών” στην Τ.Κ. Κίρρας Δ. Δελφών», προϋπολογισμού 282.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102582/1800/7-05-
2018 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 κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου “Μακεδών” στην Τ.Κ.

Κίρρας Δ. Δελφών», προϋπολογισμού 282.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, με κωδικό αριθμό
2017ΕΠ06600010 ΣΑΕΠ-066, με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),

β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης,
γ) τη διακήρυξη, την περίληψη διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που

απαρτίζουν τον φάκελο της τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση,
προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής
προσφοράς),

δ) τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού 282.000,00 € με ΦΠΑ, από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 066 έτος 2017 ενάριθμο 2017ΕΠ06600010 ΣΑΕΠ-066.

2. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας δια της προϊσταμένης της,
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε
ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικότερα όπως:

- με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ, να γίνεται δεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει το άρθρο
3 παραγ 3.6 της διακήρυξης.

3. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας:
- δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να

προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2α της
διακήρυξης),

- δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,

- δια της προϊσταμένης της, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής
δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία
που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι
κάτω από το όριο της 2ης τάξης, η επιτροπή θα είναι τριμελής (3). Τα τρία μέλη με τους
αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε.,

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

- δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα εκτός
του προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
μειοδότη και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ 4.2ε της διακήρυξης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, διερωτώμενος “αφενός για τους
λόγους που επιβάλουν τη σύντμηση των διαδικασιών προκήρυξης του συγκεκριμένου έργου, το
οποίο δεν συνδέεται ούτε με την υγεία και την ασφάλεια του πληθυσμού, ούτε με τον κίνδυνο
φθοράς της δημόσιας περιουσίας, αφετέρου για τη μείωση ή όχι της δυνατότητας έλεγχου της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1077

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης της μελέτης:
“Μελέτη βελτίωσης οδού Πρόδρομος - Ζάλτσα”, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.422.220,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2323/102428/7-05-
2018 (ορθή επανάληψη 9-05-2018) 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:
α) τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση

εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτη βελτίωσης οδού Πρόδρομος - Ζάλτσα”, προεκτιμώμενης
αμοιβής 1.422.220,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας,

β) τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
2. Ορίζει:
α) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη

δημοπρασία για την ανάθεση της μελέτης του θέματος,
β) την κ. Ισιδώρα Παπαντωνίου, Τοπογράφο Μηχανικό, ως χειριστή του έργου στο

ΕΣΗΔΗΣ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1078

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλλου -
Τμήμα Λαμία Μοσχοχώρι», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103768/5410/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: «Συντήρηση Π.Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλλου -

Τμήμα Λαμία Μοσχοχώρι», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, με ανοικτό
διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016) του ανωτέρω έργου,

β) την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
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γ) τη δαπάνη για το έτος 2018 του έργου, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. 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, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά,

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1079

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων αναφορικά με την εξέταση ένστασης
που κατατέθηκε για το υποέργο: “Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας) στη Λαμία” του έργου: “Επισκευή, συντήρηση και
εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού
1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104047/5462/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 4-05-2018 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων, που αφορά στην

εξέταση της από 26-04-2018 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ -
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.” κατά της αριθμ. 774/2-04-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με το υποέργο: “Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας) στη Λαμία” του έργου: “Επισκευή, συντήρηση
και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού
1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

2. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την εν λόγω ένσταση για λόγους ουσίας, όπως αυτοί
αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο Γ του ως άνω πρακτικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1080
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ΘΕΜΑ 17o: Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου:
«Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου»,
προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104721/5475/8-05-
2018 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
Προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά, ήτοι τον 2ο μειοδότη, του διαγωνισμού του έργου:

«Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου»,
προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, ήτοι την εργοληπτική επιχείρηση “ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ” να υποβάλει πρόταση, για να αναλάβει αυτή το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης
εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε
στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 61 του Ν. 3669/08.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, επειδή το έργο είναι
σημαντικό και επείγον. Υπενθύμισε, ωστόσο, τις διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί
στην Οικονομική Επιτροπή, όταν αυτή συζητούσε τα αιτήματα του εργολάβου που είχε
ανακηρυχθεί πρώτος μειοδότης και σήμερα εκπίπτει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1081

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας για το
έτος 2017 - Β’ Φάση», προϋπολογισμού 1.559.941,18 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 94464/1888/7-
05-2018 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 από 2-05-2018 (ολοκληρώθηκε στις 7-05-2018) πρακτικό της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:72230 του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής και
Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017 - Β’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 1.559.941,18 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

2. Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “SEC
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ””, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 71613 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα έξι και οκτώ τοις εκατό (66,08%) επί των τιμών του τιμολογίου τηςμελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1082

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος
του διαγωνισμού του έργου: "Αισθητική και λειτουργική ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Α'
Γυμνασίου - Γεν. Λυκείου - Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου", προϋπολογισμού
2.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101202/1312/4-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/4-05-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: "Αισθητική και λειτουργική ανάπλαση περιβάλλοντος
χώρου Α' Γυμνασίου - Γεν. Λυκείου - Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου", προϋπολογισμού
2.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντος προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης
«ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 68169,1
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», με Α.Α. Προσφοράς -
ΕΣΗΔΗΣ: 58952 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννέα και είκοσι πέντε τοις
εκατό (49,25 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας, ως μέλος της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος,
δήλωσε κώλυμα και απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1083

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο:
“Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Ανιάδα - Συγκρέλο - Άγιοι
Θεόδωροι - Κρίκελλο - Στάβλοι”, προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101203/1313/4-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο:

“Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Ανιάδα - Συγκρέλο - Άγιοι
Θεόδωροι - Κρίκελλο - Στάβλοι”, προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας,
σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη για την αποκατάσταση των ζημιών ανέρχεται στο ποσό των
11.696,52 € με ΦΠΑ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, αλλά δεν δέχεται τον
όρο «ανωτέρα βία», μια και “επιστημονικά ήταν εφικτό να έχουν γίνει προηγούμενα έργα, ικανά
να αποτρέψουν τις καταστροφές”. Κατά την άποψη του “έχουν ευθύνες και ο εργολάβος αλλά και
η τεχνική υπηρεσία”.

Τελειώνοντας, ζήτησε διερεύνηση, επιμερισμό και οικονομική αντιστοίχηση των ευθυνών
που υπάρχουν.

Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας, ως μέλος της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος,
δήλωσε κώλυμα και απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1084

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, β) του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και γ)
της παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Οδού Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας,
Τμήμα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 102750/5391/7-
05-2018 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 τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1ο ΠΚΤΝΜΕ (επί έλαττον) και την

παράταση περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Οδού Σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας,
Τμήμα από χ.θ. 8+120 έως χ.θ. 11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας, έως 15-05-2018.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου του θέματος, ζήτησε όμως από την Τεχνική Υπηρεσία να εξηγήσει και να
αξιολογήσει την καθυστέρηση και την αύξηση του κόστους του συγκεκριμένου έργου.

Θέλησε, επίσης, να εξηγηθεί συγκεκριμένα “τι προκάλεσε τις κατολισθήσεις και γιατί δεν
είχε προβλεφθεί κατά την διάρκεια σύνταξης των μελετών”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1085

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιμάνι
Μαντουδίου», προϋπολογισμού 900.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 102572/2093/7-
05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου: «Οδός πρόσβασης προς λιμάνι

Μαντουδίου», προϋπολογισμού 900.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, έως 16-06-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1086

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 23o: Α. Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2018»,
προϋπολογισμού 73.140,11€ με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. Β. Συγκρότηση
τριμελών επιτροπών διενέργειας & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
εξέτασης των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101620/1323/4-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ελαστικών

για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και φορτηγά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε.
Ευρυτανίας”, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων
εκατόν σαράντα ευρώ και έντεκα λεπτών (73.140,11€) με ΦΠΑ,

β) το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και τη μελέτη του.

2. Συγκροτεί:
Α. Τριμελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και

11ε του Ν.4412/2016 για την διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω
διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Ντρίβα Κωνσταντίνο ΔΕ Οδηγών με βαθμό Γ΄
2 Γιαννιώτη Ευάγγελο ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄
3 Μπίκα Αθανάσιο ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Βασίλειο Κουτσοθεόδωρο ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ντρίβας Κωνσταντίνος.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Τριχιά Μαρία, κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βαθμό Β'.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους

στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση

και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης
και της έκπτωσης του αναδόχου.

Β. Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11α
και ε του Ν.4412/2016 για τον εν λόγω διαγωνισμό, αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Πολυχρόνη Κωνσταντία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με

Α' βαθμό.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης
της συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης.

Οι ανωτέρω επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1087

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
ανταλλακτικών για τα μηχανήματα έργου, φορτηγά και οχήματα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα καθώς και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτών”, συνολικού
προϋπολογισμού 59.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 93556/3678/8-05-
2018 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

2 Γεώργιο Μήτσιου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με βαθμό Γ΄
3 Κωνσταντίνο Φούκα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με Βαθμό Γ΄

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Παρούτσα Ιωάννη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β' βαθμό
2 Γιαννιώτη Ουρανία ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α΄ βαθμό
3 Δροσίνη Νεκταρία ΠΕ Διοικητικού με Α' βαθμό
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Παπαγεωργίου Νικόλαο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α΄ βαθμό

2 Μπαρμπούτη Δημήτρη ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ με Α'
βαθμό

3 Φλωράκη Ιωάννη ΤΕ Πληροφορικής με Β' βαθμό
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών

για τα μηχανήματα έργου, φορτηγά και οχήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
Φθιώτιδα καθώς και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτών, για ένα έτος”, με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς ανά τμήμα,
ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) με ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση είναι:
- για τα μηχανήματα έργου και φορτηγά από τη ΣΑΕΠ566 ποσού 52.472,50€ και
- για τα οχήματα από τον τακτικό Π/Υ της Π.Ε. Φθιώτιδας ποσού 6.027,50€ από τον

ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 1321 και ποσού 500,00 € από τον ΕΦ 01.073 ΚΑΕ 0861.
2. Το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1088

ΘΕΜΑ 25o: Α. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια &
εγκατάσταση τριών (3) βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες της Π.Ε.
Βοιωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00€ με ΦΠΑ. Β. Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της
σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 92617/2881/7-05-
2018 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 διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια & εγκατάσταση

τριών (3) βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες της Π.Ε. Βοιωτίας»,
έτους 2018, προϋπολογισμού 160.000,00€ με ΦΠΑ,

2. τους όρους και τη σύνταξη της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1089

ΘΕΜΑ 26o: Α. Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 375/12-02-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για
το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) στον νομό Βοιωτίας», προϋπολογισμού
103.346,18 € με ΦΠΑ. Β. Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού αποσφράγισης
των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 99090/3056/4-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί εν μέρει, μετά την αριθμ. 320/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., την υπ΄αριθμ.

375/12-02-2018 απόφασή της περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού, ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής
συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής
για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) στον νομό Βοιωτίας»,
προϋπολογισμού 103.346,18 € με ΦΠΑ, κατά το μέρος που κάνει αποδεκτή την προσφορά της
εταιρείας “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ GLASS CLEANING”.

2. Εγκρίνει το από 2-05-2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, που
αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

3. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες τους κάτωθι:
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΗ (άνευ ΦΠΑ)

Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Ε.Ε Α 38.419,66€

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Β΄ 7.037,46€

RAMOS A.E. Γ΄ 440,00€

4. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με τους ως άνω προσωρινούς
αναδόχους στο επόμενο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, καθώς πρόκειται για
αναμενόμενη διαδικασία μετά την απόφαση της Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1090

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών του διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης,
λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων
της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 103432/3230/8-
05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/24-04-2018 (ολοκληρώθηκε στις 4-05-2018) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων
θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των
κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος”, που αφορά στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού για τις Ομάδες Α και Β, ως
ακολούθως:

i. ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΥΣΙΜΑ (Πετρέλαιο Θέρμανσης - Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη
Αμόλυβδη) τον “ΦΛΩΡΟ ΙΩΑΝΝΗ” (Αρ. Ηλεκτρονικής Προφοράς: 87635), με προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) και τιμή προσφοράς 119.500,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ii. ΟΜΑΔΑ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.” (Αρ. Ηλεκτρονικής
Προφοράς: 86980) με προσφερόμενη τιμή 23.610,44 € χωρίς Φ.Π.Α (29.276,75€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

3. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1091

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση α) πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών και β) ανάθεσης
δαπάνης σε προμηθευτή για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 103592/1683/8-05-
2018 και β) 104120/1690/8-05-2018 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
α) τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα

με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά
τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

Α/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚ/ΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ
ΝΕΑ
ΗΛΙΑΣ
ΤΣΩΝΗΣ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ
7
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ.
2237080901
FAX:223702344
e-mail:
info@evrytanika
.gr

ΑΦΜ
041910663
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

24
9,
98

19/04/2018 3884
19-04-2018

26
4
-
5/
29
-0
1-
20
18

ΑΔ
Α:

6Κ
ΑΛ

7Λ
Η
-Π
6Α

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ
ΤΟΠΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ν.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ,
(18/04/2018)

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
30815/577/08-02-
2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΣΟΧ 2/2018

2

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΛΜΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΩΝΙΑΔΑ
ΤΥΠΟΣ -
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΛΗΜΕΡΙ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΚ 36072
ΤΗΛ & FAX
2237023955
e-mail:
evritanikospalm
os@gmail.com

Α.Φ.Μ.
104313096
Δ.Ο.Υ.

KAΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

25
0,
50

19/04/2018 140
19-04-2018

26
4
-
5/
29
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1-
20
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Α:

6Κ
ΑΛ

7Λ
Η
-Π
6Α

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ
ΤΟΠΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ν.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ,
(18/04/2018)

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
30815/577/08-02-
2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΣΟΧ 2/2018
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3

ALKYONI
TRAVEL
AGENCY

NIKOΛΑΟΣ Γ.
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ
32
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ -
ΤΚ 36100 ΤΗΛ.
2237022822
e-mail:
info@alkyoni-
travel.gr

Α.Φ.Μ.
133681343
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

6.
25
0,
00

31/03/2018 09
31-03-2018

60
6
–
11
/1
2-
03
-2
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8

ΑΔ
Α:

Ω
Ο
Θ
47
ΛΗ

-8
Ν
Π

ΑΔ
ΑΜ

:1
8A

W
R
D
00
28
03
77
8

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ) ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Σ Π.Σ.Ε. – Π.Ε.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΜΕ
ΤΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ &
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΥ
8ΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΟΥΝΟΥ, ΜΕ
ΘΕΜΑ
“ΔΙΕΘΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ –
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”,
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΑΠΟ
16 ΕΩΣ 18
ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
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4

ALKYONI
TRAVEL
AGENCY

NIKOΛΑΟΣ Γ.
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ
32
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ -
ΤΚ 36100 ΤΗΛ.
2237022822
e- mail:
info@alkyoni-
travel.gr

Α.Φ.Μ.
133681343
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

15
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27
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-5
Τ0

ΑΔ
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¨
18
AW

R
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00
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49
82
6

ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

( ΔΙΑΜΟΝΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Π.Σ.Ε. – Π.Ε.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΜΕ
ΤΗΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ ( Κ.Ο.Ε.)
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ
ΚΥΠΕΛΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ

( FINAL FOUR )
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018,

ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,

ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 31
ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

5.1

ΜΟΝΤΑΝΑ
Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
&
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚ
ΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΟΥΙΛΑ

ΑΦΜ
094101413

Δ.Ο.Υ.
Β΄ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΛ
2237080400-7
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33
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ Π.Σ.Ε.- Π.Ε.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ-
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ
14/03/2018
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΣΤΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
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5.2

ΜΟΝΤΑΝΑ
Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
&
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚ
ΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΟΥΙΛΑ
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4
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ Π.Σ.Ε.- Π.Ε.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ- ΣΤΙΣ
14/03/2018
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΣΤΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

5.3

ΜΟΝΤΑΝΑ
Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
&
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚ
ΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΟΥΙΛΑ

ΑΦΜ
094101413

Δ.Ο.Υ.
Β΄ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΛ
2237080400-7

90
0,
00
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ Π.Σ.Ε.- Π.Ε.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ &
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ
21-22/04/2018
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΣΤΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

6
ΑΦΟΙ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ
Ο.Ε.

483,60 02-05-2018 001139/2-5-
2018

7/3-1-2018
ΠΡ.1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ

ΚΤΕΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

2017-2018)

7 ΑΦΟΙ
ΣΤΑΣΙΝΟΥΟ.Ε. 483,60 02-05-2018 001140/2-5-

2018
7/3-1-2018

ΠΡ.1

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ
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ΚΤΕΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

2017-2018)

8

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩ
Ν
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ 13
ΑΘΗΝΑ

490,79 20-4-2018 000113/20-4-
2018

7/3-1-2018
ΠΡ.1

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
2017-2018)

β) την ανάθεση της παρακάτω δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος αναδείχθηκε
υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

A/A ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ Ο.Ε Ε.

Φ
.

Κ
.Α
.Ε
.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π

Ο
ΣΟ

ΔΑ
Π
Α
Ν
Η
Σ

ΣΕ
ΕΥ

ΡΩ
Μ
Ε
Φ
Π
Α

1

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΓΧΡΩΜΟΥ
ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΙΣΤΟΡΙΑ,
ΜΝΗΜΕΙΑ –
ΚΕΙΜΗΛΙΑ Δ.Ε.
ΦΟΥΡΝΑΣ
(Β΄ΕΚΔΟΣΗ) ΜΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ, 150
ΣΕΛΙΔΩΝ, ΣΕ
ΧΙΛΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΡΑΔΗ Ν.. ΑΝΤΩΝΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ –
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

72 -74 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 21052252012

ΑΦΜ.: 025184140

Δ.Ο.Υ. Κ’ ΑΘΗΝΩΝ

604
11 –

12/03/2018

ΑΔΑ:
ΩΟΘ47ΛΗ-

8ΝΠ
ADAM:

18REQ002815
151

03
.0
71
.9
77
9.
01

Αριθμ. πρωτ.
62081/1145
15/03/2018

Α/Α 2313

ΑΔΑ:
ΩΨ777ΛΗ-Ε7Σ

ΑDAM:
18R3Q0028151

51

5.
00
0,
00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1092

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) οικ. 98913/3065/2-

05-2018 και β) οικ. 104256/3251/8-05-2018 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορούν στα

τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους παρακάτω αναλυτικούς πίνακες Α και Β:

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1



35

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (OTS)
Μοναστηρίου 125 – Τ.Κ.54627 –
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ:095372259 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3.553,31€
285/30-04-2018
(11ΤΙΜ)

2151/06-11-
2017
πρακτικό 41ο,
θέμα 38ο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι)
ΑΔΑ:ΩΕ1Χ7ΛΗ-
ΗΟΡ
ΑΔΑΜ:17AWRD
002238886

Έγκριση δαπάνης για την
συντήρηση – υποστήριξη
του λογισμικού
(Πρόγραμμα Διαχείρισης
Οικονομικού, Πρόγραμμα
Δημοσίευσης Στοιχείων
Προϋπολογισμού &
Έργων, Πρόγραμμα
Διαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων, Πρόγραμμα
Διαχείρισης Έργων,
Πρόγραμμα Διαχείρισης
Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου – WEB, για
τις ανάγκες της
Π.Ε.Εύβοιας Βάσει της
αριθμ.πρωτ.257908/6444/2
2-11-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΔΑΜ:17SYMV00228358
6)

2. ΕΠΑΦΟΣ
Συστήματα Πληροφορικής
Ε.Π.Ε.
Λ.Ελ.Βενιζέλου 46-48
Τ.Κ. 17676 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΦΜ:095345731 – Δ.Ο.Υ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

60,76€ 001634/19-03-2018 561/05-03-
2018
πρακτικό 10ο,
θέμα:41ο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙ)
ΑΔΑ:Ω5ΓΟ7ΛΗ
-ΝΙ2

Παροχή υπηρεσιών
προγράμματος Έπαφος
για τις ανάγκες της Δ/νσης
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
Εύβοιας

3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία –
Δ/νση Πωλήσεων
Σταδίου 60 – Τ.Κ.10188 –
ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:094026421 Δ.Ο.Υ.ΦΑΒΕ
ΑΘΗΝΩΝ

3.053,66€
30/31-01-2018 2530/28-12-

2017
πρακτικό 48ο,
Έκτακτο θέμα
3ο

ΑΔΑ:7ΚΜ57ΛΗ
-Ε9Γ
ΑΔΑΜ:17AWR
D002511503

Διακίνηση αλληλογραφίας
Ιανουαρίου 2018 των
υπηρεσιών της
Π.Ε.Εύβοιας και των
Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης
Ν.Ευβοίας
Βάσει της
αρ.πρωτ.358/7/02-01-
2018
ΑΔΑΜ:18SYMV00251839
1 παράτασης της
αρ.πρωτ.38929/925/24-
02-2017 Σύμβασης
ΑΔΑΜ:17SYMV00584615
1

4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία –
Δ/νση Πωλήσεων
Σταδίου 60 – Τ.Κ.10188 –
ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:094026421 Δ.Ο.Υ.ΦΑΒΕ
ΑΘΗΝΩΝ

1.679,62€
178/28-02-2018 2530/28-12-

2017
πρακτικό 48ο,
Έκτακτο θέμα
3ο

ΑΔΑ:7ΚΜ57ΛΗ
-Ε9Γ

Διακίνηση αλληλογραφίας
Φεβρουαρίου 2018 των
υπηρεσιών της
Π.Ε.Εύβοιας και των
Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης
Ν.Ευβοίας
Βάσει της
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ΑΔΑΜ:17AWR
D002511503

αρ.πρωτ.358/7/02-01-
2018
ΑΔΑΜ:18SYMV00251839
1 παράτασης της
αρ.πρωτ.38929/925/24-
02-2017 Σύμβασης
ΑΔΑΜ:17SYMV00584615
1

5. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία –
Δ/νση Πωλήσεων
Σταδίου 60 – Τ.Κ.10188 –
ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:094026421 Δ.Ο.Υ.ΦΑΒΕ
ΑΘΗΝΩΝ

81,80€ 359/30-03-2018 2530/28-12-
2017
πρακτικό 48ο,
Έκτακτο θέμα
3ο

ΑΔΑ:7ΚΜ57ΛΗ
-Ε9Γ
ΑΔΑΜ:17AWR
D002511503

Διακίνηση αλληλογραφίας
Μαρτίου 2018 των
υπηρεσιών της
Π.Ε.Εύβοιας και των
Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης
Ν.Ευβοίας
Βάσει της
αρ.πρωτ.358/7/02-01-
2018
ΑΔΑΜ:18SYMV00251839
1 παράτασης της
αρ.πρωτ.38929/925/24-
02-2017 Σύμβασης
ΑΔΑΜ:17SYMV00584615
1

6. EXPRESSKILL –
ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ &
ΣΙΑ Ε.Ε.
Απεντομώσεις – Μυοκτονίες –
Εξοπλισμοί
ΑΦΜ: 999188729
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

161,20€ 3980/07-05-2018 1124/19-06-
2017
ΑΔΑ:
ΩΧΑ87ΛΗ-8ΗΖ

Παροχή υπηρεσιών
μυοκτονίας και
απεντόμωσης σε όλους
τους χώρους του Μεγάρου
της Π.Ε. Εύβοιας.

7. ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΓΙΑΣ – PRINT
SHOP
Ψηφιακές Εκτυπώσεις –
Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες
ΑΦΜ: 046112630
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

200,00€ 717/28-02-2018 350/12-02-2018
ΑΔΑ:
97ΝΦ7ΛΗ-ΓΥΧ

Παροχή υπηρεσιών
εκτύπωσης στο πλαίσιο
της Συνδιοργάνωσης της
Π.Ε. Εύβοιας για την
εκδήλωση της Καθαράς
Δευτέρας στους Ωρεούς
που πραγματοποιήθηκε
στις 19/02/2018 στην
παραλία των Ωρεών

8. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΑΣΤ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – WASH AND
GO
ΑΦΜ: 149109357
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

198,40€ 75/07-05-2018 798/02-04-2018
ΑΔΑ:6ΚΜ97ΛΗ
-Γ0Ω

Παροχή υπηρεσιών
για τον καθαρισμό
(πλύσιμο) – απολύμανση
δεκαεπτά (17)
υπηρεσιακών οχημάτων
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Εύβοιας,
βάσει της αριθμ.
88174/2699/19-04-2018
(ΑΔΑΜ:
18SYMV002970793 2018-
04-20) Σύμβασης

9.
ΑΛΕΞΙΟΣ Τ. ΣΑΜΑΤΙΔΗΣ
Ταχυμεταφορές Εγγράφων &
Δεμάτων, Μαυρογένους 2,
Χαλκίδα, Τ.Κ.: 34100,
ΑΦΜ: 066121433

891,61€ 5226/30-04-2018
798/02-04-2018
ΑΔΑ:6ΚΜ97ΛΗ
-Γ0Ω

Παροχή υπηρεσιών
διακίνησης επείγουσας
αλληλογραφίας
(ταχυμεταφορές) για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας και των

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1



37

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ Δ/νσεων Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του νομού Εύβοιας βάσει
της αριθμ. 86802/2674/18-
04-2018 (ΑΔΑΜ:
18SYMV002960699 2018-
04-18) Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ
ΣΕ

ΕΥΡΩ
ΜΕ

Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ

ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΝΤ. ΣΑΛΕΜΗΣ – Ο.
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ Ο.Ε.
Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων
ΑΦΜ: 081432551,
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

506,67€ 84/27-04-2018 798/02-04-2018
ΑΔΑ:6ΚΜ97ΛΗ-
Γ0Ω

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας
συντήρησης των πέντε (5)
ανελκυστήρων του Μεγάρου
της Π.Ε. Εύβοιας από
20/04/2018 έως και
30/04/2018 βάσει της αριθμ.
88762/2743/19-04-2018
(ΑΔΑΜ: 18SYMV002971155
2018-04-20) Σύμβασης

2 AutoHellas
Ανώνυμος Τουριστική
Εμπορική Εταιρεία
Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά, Αθήνα
Τ.Κ. 145 64
Α.Φ.Μ.: 094005806
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

3.949,40
€

163518/21-03-
2018

493/27-03-2017
ΑΔΑ:
720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Προμήθεια δέκα (10)
οχημάτων μέσω
χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing) για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για τον
μήνα Απρίλιο 2018 βάσει της
με ημερομηνία 19/10/2017
(ΑΔΑΜ: 17SYNV002117358
2017-10-19) Σύμβασης

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1093

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104559/3971/8-05-

2018 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 κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.

Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ

ΑΦΜ:112449880

4.939,33€ 26/2-5-2018 - Καθαριότητα προσφύγων
Απρίλιος 2018, βάσει

σύμβασης.

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ:302524962

359,60€

316,20€

131/13-4-2018

134/13-4-2018

1031/6-6-2017 Συντήρηση κλιματιστικών
μονάδων

3 ΖΗΣΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ:046784249

915,00€ 870/13-3-2018 398/2018 Μίσθωση τριών (3)
λεωφορείων για μετάβαση των
μαθητών στα χιονοδρομικά
κέντρα, στα πλαίσια της
συνδιοργάνωσης με την
Ελληνική Ομοσπονδία

χειμερινών αθλημάτων της
εκδήλωσης “ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑΣ 2018”, που θα
πραγματοποιηθεί στα

χιονοδρομικά κέντρα Βελουχίου
και Παρνασσού με οργανωτές
τον Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου και τον

Ε.Ο.Σ. Αμφίκλειας.
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΦΜ:051175451

1.554,08€ 3/4-5-2018 - Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

5 ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ

ΑΦΜ:042986298

1.390,20€ 25/3-5-2018 - Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ

ΑΦΜ:037976342

325,07€

4.088,13€

278,63€

50/4-5-2018

48/4-5-2018

49/4-5-2018

- Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

7 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ:101903853

1.695,72€ 32/7-5-2018 - Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΦΜ:094340100

1.200,00€ 57/26-4-2018 - Προγραμματική Σύμβαση:
“Υλοποίηση δράσεων για την
ενίσχυση του τουρισμού και της
επιχ/τητας μέσω της αύξησης
της ελκυστικότητας στην Π.Ε.

Εύβοιας.
9 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΦΘ/ΔΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ:099509481

33.000,00€ 256/3-5-2018 Τεχνικός Σύμβουλος για την
ωρίμανση-υλοποίηση του
έργου:”Κατασκευή πίστας

κανοε-καγιακ στο Παρκιό Π.Ε.
Ευρυτανίας”

10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΒΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ: 028005423

689,43€ 1/8-5-2018 - Βάσει σύμβασης, μεταφορά
μαθητών

Β. Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 862/16-04-2018 απόφασή της περί έγκρισης Πρωτοκόλλων
Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα το τιμολόγιο με α/α 28, από το
λανθασμένο:
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28 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ:118341010

1.139,25€ 68/10-4-2018 312/5-2-2018
ΑΔΑ:

7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ
ΑΔΑΜ:

18AWRD002640831

Δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας δικτύωσης των
επαγγελματιών τροφίμων και

αγροτικών προϊόντων

στο ορθο:
28 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ:118341010

1.139,25€ 68/10-4-2018 64332/1761/29-3-2017
Απόφαση

Περιφερειάρχη

Τεχνική υποστήριξη -
συντήρησης - ασφάλειας-

αναβάθμισης ιστοσελίδας της
ΠΣΕ, βάσει της αριθμ.
65855/1800/30-3-2017

σύμβασης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1094

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας αναφορικά με την
εκδήλωση της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού στην Ιτέα.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 104506/1534/8-
05-2018 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις παρακάτω αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, που αφορούν

σε δαπάνες, συνολικού κόστους 794,00 €, για την εκδήλωση της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού
που διεξήχθη στην Ιτέα στις 5 και 6 Μαΐου, ως εξής:

1. Την υπ΄αριθμ. Οικ. 96603/1434/27-04-2018 απόφαση, με την οποία ανατέθηκαν στην
Αικατερίνη Λέφα - Ξενοδοχείο Βασ. Παύλου και Φρειδερίκης 17 στους Δελφούς (ΑΦΜ
046191179, ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, τηλ. 2265082324) οι υπηρεσίες διαμονής 50 χορευτών που
συμμετείχαν στην παγκόσμια ημέρα χορού, για το ποσό των 250 €.

2. Την υπ΄αριθμ. Οικ. 96598/1432/27-04-2018 απόφαση, με την οποία ανατέθηκε στον
Κωνσταντίνο Νικ. Δημητρόπουλο (ΑΦΜ 055685510, ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Άστιγγος και Μπαλή,
Ιτέα, τηλ. 2265035145) η προμήθεια μικρογεύματος (νερό και σάντουιτς) για τους
συμμετέχοντες χορευτές στην παγκόσμια ημέρα χορού, για το ποσό των 250 €.

3. Την υπ΄αριθμ. Οικ. 96600/1433/27-04-2018 απόφαση με την οποία ανατέθηκαν στους
«ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.- ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΓΕΝΗΣ» (ΑΦΜ 081805140 ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
στην οδό Αγίου Ιωάννη 98 - Κίρρα Φωκίδας, τηλ. 2265034329) οι υπηρεσίες σίτισης 50
χορευτών που συμμετείχαν στην παγκόσμια ημέρα χορού, για το ποσό των 294 €.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1095

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. Οικ. 100861/1484/4-05-2018 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών ενοικίασης εξοπλισμού
για την εκδήλωση της Ρουμελιώτικης Κουζίνας στο Γαλαξίδι.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 104781/1536/8-
05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. Οικ. 100861/1484/4-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Φωκίδας, με την οποία ανατέθηκε στον Θωμά Λάγγα «Ενοικιάσεις εξοπλισμού
εκδηλώσεων» Θαυμακός Δομοκού, τηλ. 6973999325 και με ΑΦΜ 044206626 ΔΟΥ Λαμίας, η
τοποθέτηση των στεγάστρων (παγόδες), κάτω από τα οποία τοποθετήθηκαν τα προϊόντα που
παρουσιάσθηκαν στην εκδήλωση της Ρουμελιώτικης Κουζίνας στο Γαλαξίδι την 5 και 6 Μαΐου
2018, για το ποσό των 1500 €.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1096

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Καθαριότητα των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας», ποσού 7.526,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 104360/3176/8-
05-2018 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 παράταση της υπ’ αριθμ. 117952_2519/1-06-2018 υπογεγραμμένης

σύμβασης για την «Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας» για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών, από 2-06-2018 έως 2-08-2018 σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης,
ποσού 7.526,00€ με ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που οι διαδικασίες του διαγωνισμού ολοκληρωθούν πριν την παρέλευση
του διμήνου η Π.Ε. Βοιωτίας μπορεί να καταγγείλει αζημίως για αυτήν την σχετική σύμβαση.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργολαβία
ενοικίασης προσωπικού και μια μορφή ιδιωτικοποίησης”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1097

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών τις ημέρες των πανελληνίων εξετάσεων 2018,
προϋπολογισμού 2.000,00 €, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104107/1529/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των μαθητικών δρομολογίων

μεταφοράς των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018, Π.Ε. Φωκίδας, δαπάνης
ύψους περίπου 2.000 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1098

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2017-2018,
προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1



41

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 104350/3175/8-
05-2018 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 τη διαπραγμάτευση χωρίς την έγκριση της ΕΑΑΔΗΣΥ (σύμφωνα με το άρθρο 63

παρ. 8 του ν. 4415/2016) για την ανάθεση των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Βοιωτίας που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχολικού έτους 2017 - 2018,
προϋπολογισμού 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 37.200,00 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1099

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση πρακτικού 2/2018 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας του έργου:
«Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.56 & 4.8 σχολικού έτους 2018», συνολικού
προϋπολογισμού 4.740,21 € με ΦΠΑ, και κατακύρωση αυτών κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104253/1692/8-05-
2018 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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας
του έργου: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.56 & 4.8 σχολικού έτους 2018», συνολικού
προϋπολογισμού 4.740,21 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Κατακυρώνει τον υπ΄αριθμ. πρωτ. 99123/1613/2-5-2018 διαγωνισμό με την διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στον οικονομικό φορέα ανά τμήμα/δρομολόγιο του εν λόγω
διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1100

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2018, για
δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών και συνδιοργανώσεων κλπ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103342/1677/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή:
α. δαπανών για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών,

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2018 για την Π.Ε.Ευρυτανίας, ως
κατωτέρω:
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ

Σ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά την
εξόφληση βεβαιωμένης
οφειλής προς Δ.Ο.Υ
Καρπενησίου, που
αφορά επιβολή
προστίμου αρ.54 του
Ν.4174/2013, λόγω
εκπρόθεσμης (πριν την
έναρξη των εργασιών)
υποβολής των
στοιχείων του
εργολάβου που ανέλαβε
εργασίες για το έργο
«Κατασκευή Νέας
Γέφυρας στη θέση
Τέμπλα, επί της
επαρχιακής οδού
Βελαώρα-Τοπόλιανα-
Βρουβιανά Αιτ/νίας»
από τη Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας, στην
οικεία Δ.Ο.Υ.

03.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

102,40 30.000,00 29.150,98 746,62

2

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια θερινών
ειδών-ενδυμάτων
δεκατεσσάρων (14)
υπαλλήλων του
τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε
της Π.Ε.Ε, για την
προστασία τους κατά
την ώρα εργασίας τους.
18REQ003039404

03.073.
1421.01

Προμήθεια
ιματισμού,
υφασμάτων
και συναφών

υλικών

5.500,00 11.000,00 0,00 5.500,00

3

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια θερινών
ειδών-υποδημάτων
δεκατεσσάρων (14)
υπαλλήλων του
τμήματος
Μηχανολογικού
εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε
της Π.Ε.Ε για την
προστασία τους κατά
την ώρα εργασίας τους.
18REQ003039404

03.073.
1423.01

Προμήθεια
ειδών

υπόδησης
΄2.700,00 5.500,00 0,00 2.800,00

β. των δαπανών συνδιοργάνωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το
οικονομικό έτος 2018 για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:
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Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου

προϋπολογισμού
και

αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Πληρωμή δαπάνης
(αφορά την ηχητική
κάλυψη της
εκδήλωσης) στα
πλαίσια
συνδιοργάνωσης της
Π.Ε.Ευρυτανίας με
δεκαεπτά (17) λέσχες
Μοτοσυκλέτας,
εκδήλωσης με την
ονομασία «Αντάμωμα
Φίλων Μοτοσυκλέτας»
που θα διεξαχθεί στο
Καρπενήσι από 15
έως 17 Ιουνίου 2018.
(ΚΑΠ 2018)
18REQ003027270

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζοντ
αι ειδικά

(Πολιτιστικά,
αθλητικά

προγράμματα
και

εκδηλώσεις
ευρείας

απήχησης)

4.960,00 247.726,77 119.027,00 123.739,77

Το γεγονός αποτελεί εκδήλωση ευρείας απήχησης, καθώς αναμένεται να προσέλθουν στην εκδήλωση πάνω από 1500
άτομα, αποσκοπώντας και συμβάλλοντας στην προώθηση του υγιούς μοτοσυκλετισμού, την ανάδειξη της περιοχής του
Καρπενησίου και του νομού Ευρυτανίας και την τόνωση της τοπικής αγοράς.

2

Πληρωμή δαπάνης
(αφορά τη διαμονή
των φιλοξενουμένων)
στα πλαίσια
συνδιοργάνωσης της
Π.Ε.Ευρυτανίας με το
Σύλλογο Αγραφιωτών
Σαρακατσαναίων
Αιτωλοακαρνανίας,
του 6ου Ανταμώματος
Αγραφιωτών
Σαρακατσαναίων, που
θα διεξαχθεί στα
Άγραφα Ευρυτανίας
το Σάββατο 11
Αυγούστου 2018.
(ΚΑΠ 2018)
18REQ003048068

03.071.
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
(Πολιτιστικά,
αθλητικά

προγράμματα και
εκδηλώσεις
ευρείας

απήχησης)

1.500,00 247.726,77 123.987,0
0 122.239,77

Το γεγονός αποτελεί εκδήλωση ευρείας απήχησης, καθώς αποσκοπεί στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από
την εδραίωσή της και να ενισχύσει την προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής περιοχής των Αγράφων.

3

Πληρωμή δαπάνης
(αφορά τη διαμονή)
στα πλαίσια
συνδιοργάνωσης της
Π.Ε.Ευρυτανίας με την
Ε.Π.Σ. Ευρυτανίας,
τουρνουά
ποδοσφαίρου παιδιών
μαθητικής ηλικίας, που
θα διεξαχθεί στο
Καρπενήσι το
διάστημα 22-25

03.071.
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
(Πολιτιστικά,
αθλητικά

προγράμματα και
εκδηλώσεις
ευρείας

απήχησης)

14.800,00 247.726,77 125.487,0
0 107.439,77
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Ιουνίου 2018.
18REQ003052415

Το γεγονός αποτελεί εκδήλωση ευρείας απήχησης, καθώς αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προαγωγή του αθλητισμού και
ειδικότερα του αθλήματος του ποδοσφαίρου, με τη μύηση των παιδιών σε αυτό και την ανάδειξη του τόπου ως χώρο
άθλησης και διαπαιδαγώγησης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση. Ζήτησε, όμως,
ανεξαρτήτως του ποσού, που είναι πολύ μικρό, να διευκρινιστεί η δαπάνη με α/α 1 περί
εξόφλησης βεβαιωμένης οφειλής προς Δ.Ο.Υ Καρπενησίου, που αφορά επιβολή προστίμου αρ.
54 του Ν.4174/2013 λόγω εκπρόθεσμης (πριν την έναρξη των εργασιών) υποβολής των
στοιχείων του εργολάβου, ο οποίος ανέλαβε εργασίες για το έργο «Κατασκευή Νέας Γέφυρας
στη θέση Τέμπλα, επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα-Τοπόλιανα-Βρουβιανά Αιτ/νίας» από τη
Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό σε όλες τις ανωτέρω δαπάνες,
πλην εκείνης με α/α β. 2 περί συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Ευρυτανίας με το Σύλλογο Αγραφιωτών
Σαρακατσαναίων Αιτωλοακαρνανίας του 6ου Ανταμώματος Αγραφιωτών Σαρακατσαναίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1101

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 98223/1254/2-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών, που αποτυπώνονται στους πίνακες του

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1102

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103459/3231/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2017, αλλά δεν ενταλματοποιήθηκαν και
για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το οικονομικό έτος 2018 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1 Βασικός μισθός για το
έτος 2018

02.02.0
73.0211
.01

Βασικός μισθός 161.979,25 3.661.318,00 3.499.338,75 0,00

2 Οικογενειακή παροχή για
το έτος 2018

02.02.0
73.0213
.01

Οικογενειακή
παροχή 1.000,00 96.440,00 95.440,00 0,00

3 Επίδομα Θέσης για το
έτος 2018

02.02.0
73.0215
.01

Επίδομα Θέσης 68.265,34 231.765,34 163.500,00 0,00

4
Επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για
το έτος 2018

02.02.0
73.0225
.01

Επίδομα
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής
εργασίας

9.000,00 26.760,00 17.760,00 0,00

5

Επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για
το διάστημα Αυγούστου
έως Δεκεμβρίου 2017

02.02.0
73.0225
.02

Επίδομα
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής
εργασίας

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

6

Εργοδοτική Εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων
που υπάγονταν μέχρι την
31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς
του ΙΚΑ για το έτος 2018

02.02.0
73.0291
.01

Εργοδοτική
Εισφορά υπέρ

ΕΦΚΑ
υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι
την 31-12-2016
στο ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό

καθεστώς του ΙΚΑ

50.000,00 161.600,00 111.600,00 0,00

7

Εργοδοτική Εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων
που υπάγονταν μέχρι την
31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς
λοιπών ασφαλιστικών
οργανισμών (πλην ΙΚΑ
και Δημοσίου) για το έτος
2018

02.02.0
73.0292
.01

Εργοδοτική
Εισφορά υπέρ

ΕΦΚΑ
υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι
την 31-12-2016
στο ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό

καθεστώς λοιπών
ασφαλιστικών
οργανισμών
(πλην ΙΚΑ και
Δημοσίου)

49.955,17 268.782,00 218.826,83 0,00
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8

Εργοδοτική εισφορά υπέρ
ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ.
19, ν. 3918/2011) για το
έτος 2018

02.02.0
73.0293
.01

Εργοδοτική
εισφορά υπέρ

ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β,
αρθρ. 19, ν.
3918/2011)

39.934,68 177.040,00 137.105,32 0,00

9

Εργοδοτική Εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων
που υπάγονταν μέχρι την
31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Δημοσίου για το έτος
2018

02.02.0
73.0294
.01

Εργοδοτική
Εισφορά υπέρ

ΕΦΚΑ
υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι
την 31-12-2016
στο ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς του
Δημοσίου

79.914,57 234.020,00 154.105,43 0,00

10

αποζημίωση του
σπουδαστή Πετράκη Ηλία
που πραγματοποιεί
άσκηση στο επάγγελμα
στην Π.Ε. Εύβοιας για το
έτος 2018

02.02.0
73.0385
.01

Αποζημίωση
σπουδαστών

δημοσίων σχολών
που

πραγματοποιούν
στις δημόσιες
υπηρεσίες
άσκηση στο
επάγγελμα

112,96

11

αποζημίωση του
σπουδαστή Τσοκάνη
Παναγιώτη που
πραγματοποιεί άσκηση
στο επάγγελμα στην Π.Ε.
Εύβοιας για το έτος 2018

02.02.0
73.0385
.01

Αποζημίωση
σπουδαστών

δημοσίων σχολών
που

πραγματοποιούν
στις δημόσιες
υπηρεσίες
άσκηση στο
επάγγελμα

704,32 2.971,76 1.823,92 330,56

12

αποζημίωση του
σπουδαστή Τσοκάνη
Παναγιώτη που
πραγματοποιεί άσκηση
στο επάγγελμα στην ΠΕ
Εύβοιας για το έτος 2017

02.02.0
73.0385
.02

Αποζημίωση
σπουδαστών

δημοσίων σχολών
που

πραγματοποιούν
στις δημόσιες
υπηρεσίες
άσκηση στο
επάγγελμα

352,16 528,24 176,08 0,00

13 αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία
2016

02.02.0
73.0511
.02

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

216,65 23.975,52 23.758,87 0,00

14

αμοιβή για εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες έτους
2016

02.02.0
73.0512
.02

Αμοιβή για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και

νυχτερινές ώρες

2.914,61 14.295,61 11.381,00 0,00
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15

Αμοιβή για εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες έτους
2018

02.02.0
73.0512
.01

Αμοιβή για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και

νυχτερινές ώρες

3.460,00 7.085,39 3.619,00 6,39

16

δαπάνη πρόσθετων
τελών κτηνιατρικών
ελέγχων έτους 2016,
βάσει της από 19-7-2017
κατανομής πιστώσεων
της Γενικής Δ/νσης
Βιώσιμης Ζωικής
Παραγωγής &
Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

02.02.0
73.0567
.02

Αποζημίωση
ελεγκτών-
γεωπόνων,

κτηνιάτρων κλπ,
που διενεργούν
φυτοϋγειονομικού
ς ελέγχους και

ελέγχους
ποιότητας-

καταλληλότητας
(αρ.14-

ν.3460/2006)

24.293,00 24.293,00 0,00 0,00

17

πληρωμή δαπάνης για
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 έτους 2016

02.02.0
73.0719
.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

935,75 68.003,67 65.714,83 1.353,09

18

πληρωμή δαπάνης για
Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715, 0716
και 0717 έτους 2016

02.02.0
73.0721
.02

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

1.010,00

19

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ευβοίας για το 2017

02.02.0
73.0721
.02

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

1.500,00 41.891,00 39.381,00 0,00

20

πληρωμή εξόδων
διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό & εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715, 0716
και 0717 έτους 2016

02.02.0
73.0722
.02

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,

268,90 7.268,90 7.000,00 0,00
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0716 και 0717

21

προμήθεια αναλωσίμων
εκτυπωτικών
μηχανημάτων (μελάνια,
τόνερ) για τα καινούργια
εκτυπωτικά μηχανήματα
της Π.Ε. Ευβοίας

02.02.0
73.0845
.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

1.000,00 6.000,00 3.303,25 1.696,75

22

παροχή υπηρεσιών
συντήρησης-επισκευής
του κεντρικού ψυκτικού
μηχανοστασίου για τις
ανάγκες του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας».
18REQ003029960

02.02.0
73.0869
.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

1.984,00 33.763,12 26.828,42 4.950,70

23

προμήθεια αναλωσίμων
εκτυπωτικών
μηχανημάτων (μελάνια,
τόνερ) για τα καινούργια
εκτυπωτικά μηχανήματα
της Π.Ε. Ευβοίας
1. Τόνερ XEROX

VERSALINK B7025
30K. Τεμάχια 4.

2. Τόνερ KONICA-
MINOLTA TYPE
TN311. Τεμάχια 1.

3. Μελάνι Τόνερ
KYOCERA TK-170.
Τεμάχια 1.

4. Μελάνι Τόνερ HP
51A GENERIC.
Τεμάχια 4.

5. HP LASERJET
3005 FIXING
FUSER FILM.
Τεμάχια 5.

Τα προς προμήθεια
αναλώσιμα δεν
συμπεριλαμβάνονται στην
σε ισχύ σύμβαση
Προμήθειας υλικών
εκτύπωσης για την
κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του νομού.

02.02.0
73.1111
.01

Προμήθεια
χαρτιού γραφικά
είδη

674,41 37.740,38 26.678,68 10.387,29

24

δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
συντήρηση-επισκευή του
κεντρικού ψυκτικού
μηχανοστασίου για τις
ανάγκες του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας».
18REQ003030118

02.02.0
73.1311
.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων 2.728,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1103

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103460/3232/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των παρακάτω

πιστοποιήσεων - λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1104

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Π.Ε. Εύβοιας.

25

δαπάνη προμήθειας
υλικών (ηλεκτρολογικό –
υδραυλικά) για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.0
73.1311
.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

800,00 6.000,00

2.232,00

240,00

ΣΥΝΟΛΟ 506.003,77 5.134.541,93 4.609.573,38 18964,78

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1 πληρωμή έργου Δημοσίων
Επενδύσεων Προγράμματος ΙΔΙΩΝ
ΠΟΡΩΝ «Συντήρηση - Αναβάθμιση
αθλητικών εγκαταστάσεων Ν.
Εύβοιας», για το υποέργο:
''Εργασίες συντήρησης και
αναβάθμισης του Γηπέδου Ν.
Αρτάκης''

55.000,00 9787.01

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος /
Προμηθευτής

Ποσό σε € Κ.Α.Ε.

2
7ος λογαριασμός της
μελέτης«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΠΟΥΡΑ-
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΞΥΛΙΘΟΥ
ΣΑΜΠ066 Κ.Α.:2015ΜΠ06600005
Σχετ: αρ. πρωτ.: 91323/1826/26-4-2018
έγγραφο της ΔΤΕ της Π.Ε. Ευβοίας.

Συμπράτοντα Γραφεία:
Ν.ΚΑΚΚΑΒΑΣ-
Ι.ΚΟΥΙΝΗΣ-

Θ.ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ-
Δ.ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ-
Χ.ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ-

Σ.ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ-
OBERMEYER ΕΛΛΑΣ

ΕΠΕ

48.626,95 9362

 Έγκριση έργου: 346.021,22
 Πληρωμές μέχρι σήμερα 233.317,06
 Παρών λογαριασμός: 48.625,95
 Σύνολο: 281.943,01
 Υπόλοιπο εγκρίσεων: 64.078,21
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103463/3233/8-05-
2018 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 έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 1.250,00 €

σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με υπόλογο την Δέσποινα
Καμπουροπούλου (υπάλληλο Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Εύβοιας – Τεχνολόγο Τροφίμων) για την
συμμετοχή της στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην «Εκδήλωση ΠΟΠ
Γαστρονομίας της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» στις Βρυξέλλες του Βελγίου, το οποίο
θα λάβει χώρα στις 26 Ιουνίου 2018.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.
Ημερομηνία αναχώρησης στις 25/06/2018 και επιστροφής στις 27/06/2018.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει:
τον Κ.Α.Ε. 0719.01 του Ε.Φ073 (Αποζημίωση εισιτηρίων / χιλιομετρική αποζ. κλπ) για

ποσό 690 €,
τον Κ.Α.Ε. 0721.01 του Ε.Φ.073 (Ημερήσια Αποζημίωση) για ποσό 240 € και
τον Κ.Α.Ε. 0722.01 του Ε.Φ.073 (Έξοδα διανυκτέρευσης) για ποσό 320 €.

Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 30-09-2018.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1105

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103689/1527/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2018 από τον ειδικό Φορέα 073 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

πληρωμή
δαπάνης για ε
συντήρηση της

κεντρικής
μονάδας του
ψυκτικού

μηχανήματος του
Διοικητηρίου της

Π.Ε. Π.Ε
Φωκίδας. .
(ΑΔΑΜ:

18REQ00305431

02.04.073.0851
.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
κτιρίων γενικά,
εγκαταστάσεων
στρατωνισμού,
ελλιμενισμού,
αερολιμένων
και λοιπών
μόνιμων

εγκαταστάσεων

1.661,60 9.500,00 2.154,00 5.684,40
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0)

2.

παροχή
υπηρεσιών
συμβούλου
ποιότητας σε
ετήσια βάση
ανεξαρτήτως
πεδίου, από
1/8/2018 έως
31/7/2019 με
στόχο την

συνεχιζόμενη
υποστήριξη και
παρακολούθηση

του
εφαρμοζόμενου
συστήματος

διαχείρισης της
ποιότητας

σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του
πρότυπου

iso9001:2015(ΑΔ
ΑΜ:

18REQ00301034
3)

02.04.073.0879
.01

Λοιπές Αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

2.604,00 14.276,40 8.212,63 3.459,77

3.

πληρωμή
δαπάνης για
συντήρηση και

των
προγραμμάτων
της ,Διαχείρισης
Οικονομικού,
Δημοσίευσης
Στοιχείων

προϋπολογισμού
& Έργων,
Διαχείρισης
Ανθρωπίνων

πόρων,
Διαχείρισης

Έργων ,Διαχείρισ
ης Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου και

Διαχείρισης
Ωρομέτρησης

Προσωπικού της
Π.Ε Φωκίδας.

(ΑΔΑΜ:
18REQ00305524

3)

02.04.073.0899
.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

9.996,30 39.754,70 11.746,40 18.012,00

4.

πληρωμή
δαπάνης για την

προμήθεια
ψυκτικού υγρού
του ψυκτικού

μηχανήματος του
Διοικητηρίου της

Π.Ε. Π.Ε

02.04.073.1311
.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης και
επισκευής

εγκαταστάσεων

186,00 12.829,10 10.536,65 2.106,45
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1106

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104131/3171/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2018 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
Απεντόμωση -
Μυοκτονία σε όλα τα
κτίρια της Π Ε
Βοιωτίας, σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ

02.05.073.087
9.01

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

1.500,00 29.665,80 11.069,90 18.595,90

Φωκίδας. (ΑΔΑΜ:
18REQ00305431

0)

5.

προμήθεια
ρόλλερ για το
γραφείο του

Ατιπεριφερειάρχη
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1699
.01

Λοιπές
προμήθειες 520,00 8.520,02 1.423,97 6.576,05

6.

προμήθεια
μητρικής κάρτας

για τον
ηλεκτρονικό

Υπολογιστή του
Γραφείου ΠΣΕΑ

της Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.1723
.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

93,00 7.107,40 2.779,72 4.234,68

7.

προμήθεια
μονάδας

ηλεκτρονικού
υπολογιστή για τις

ανάγκες της
Β/θμιας

εκπαίδευσης της
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.1723
.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

799,00 7.107,40 2.872,72 3.435,68

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15.859,90 99.095,02 39.726,09 43.509,03
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2

Προμήθεια Φορητού
υπολογιστή τύπου
tablet για τις ανάγκες
της κας
Αντιπεριφερειάρχη,
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.172
3.01

Προμήθεια
Η/Υ,προγραμ
μάτων και
λοιπών .υλικ
ών

550,00 14.000,00 100,00 13.900,00

3

Παράταση σύμβασης
καθαριότητας,
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.083
9.01

Λοιπές
δαπάνες
καθαριότηατς

7.527,71 56.094,40 48.566,69 7.527,71

4

Προμήθεια σετ
αυτόματης μπάρας
ελεγχόμενης
πρόσβασης για το
στεγασμένο
πάρκινγκ, σετ για
επισκευή αυτόματης
μπάρας ελεγχόμενης
πρόσβασης για την
κεντρική είσοδο και
του υπαίθριου
πάρκινγκ, καθώς
επίσης και
προμήθεια 90
τηλεχειριστηρίων,Ν.3
852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.172
9.01

Προμήθεια
κάθε είδους
μηχανικού και
λοιπού
εξοπλισμού

5.756,80 13.000,00 2.508,00 10.492,00

5

Κάλυψη δαπάνης για
αμοιβή επισκευής
αυτόματης μπάρας
ελεγχόμενης
πρόσβασης για την
κεντρική είσοδο και
του υπαίθριου
πάρκινγκ, καθώς και
τοποθέτηση
αυτόματης μπάρας
ελεγχόμενης
πρόσβασης για το
στεγασμένο
πάρκινγκ, σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ

02.05.073.087
9.01

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

1.401,20 29.665,80 12.569,90 17.095,90

6

Κάλυψη εξόδων
(ηχητική κάλυψη,
μεταφορά και
ενοικίαση μουσικών
οργάνων, έντυπο
υλικό, γεύμα στους
μουσικούς) για την
συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με την
Α/θμία Εκπ/ση Ν
Βοιωτίας, που θα
πραγματοποιηθεί την
5-6-18 , στη
Λιβαδειά, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10
άρθρο 186 παρ.ΙΙΗ

02.05.073.084
4.01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

2.000,00 99.350.21 56.860.00 42.490.21
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18.735.71 212.110.41 118.096.59 94.013.82 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1107

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104084/3961/8-05-
2018 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
Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες και

παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2018, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη πρόσληψης
δέκα πέντε (15) ατόμων
για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών,
εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών
της Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο
83873/1081/18-4-2018
Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0342
.01

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

40.000,00 161.000,00 120.887,88 40.112,12

2

Δαπάνη εργοδοτικών
εισφορών για την
πρόσληψη δέκα πέντε
(15) ατόμων για την
αντιμετώπιση
κατεπειγουσών,
εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών
της Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο
83873/1081/18-4-2018
Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0352
.01

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

11.500,00 54.500,00 42.817,00 11.683,00

3

Δαπάνη υπερωριακής
απασχόλησης δέκα
πέντε (15) ατόμων για
την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών,
εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών
της Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο
83873/1081/18-4-2018
Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0511
.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

4.000,00 190.020,70 120.500,00 69.520,70
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4

Δαπάνη υπερωριακής
απασχόλησης
(εξαιρέσιμες) δέκα
πέντε (15) ατόμων για
την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών,
εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών
της Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο
83873/1081/18-4-2018
Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0512
.01

Αμοιβή για εργασία
κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές
ώρες

1.000,00 68.344,06 35.000,00 33.344,06

5

Δαπάνη μετακίνησης
περιφερειακού
συμβούλου
Κ.Αποστολόπουλου για
συμμετοχή στην
εκδήλωση για την ΠΟΠ
γαστρονομία της
Ελλάδας στο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στις
26/6/2018 στις
Βρυξέλλες

Έγγραφο 115/98420/2-
5-2018 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής

02.01.073.0717
.01

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

1.250,00 16.652,70 9.000,00 7.652,70

6

Δαπάνη επισκευής και
συντήρησης οχημάτων
Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο
92964/4856/25-4-2018
Δ/νσης Τ.Ε.-Τμήμα
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

02.01.073.0861
.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

500,00 19.408,60 905,20 18.503,40

7

Αμοιβές φυσικών
προσώπων-Ανάθεση
εκτέλεσης εργασιών σε
εξωτερικό συνεργάτη
υποστήριξης
ηλεκτρονικών
εφαρμογών Δ/νσης
Οικονομικού-Δ.Ε.
18REQ003060562 2018-
05-08

02.01.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

18.000,00

8

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (προσφυγή
ΑΤΕΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. )

02.01.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

621,24
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Έγγραφο 50324/496/08-05-
2018 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Στ.Ε.

9

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (προσφυγή
ΑΤΕΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠΑΡΟΧΗΣ
10ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. )

Έγγραφο 50383/502/08-05-
2018 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Στ.Ε

02.01.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

621,24

10

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (προσφυγή
ΑΤΕΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. )

Έγγραφο 50335/497/08-05-
2018 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Στ.Ε

02.01.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

621,24

11

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας (αγωγή
Χαρίκλειας Μπάκα)

Έγγραφο 197729/1559/08-
05-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Στ.Ε

02.01.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

406,72 165.072,60 44.012,40 121.060,20
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B. Ακυρώνει το αριθμ. 0325Α/5-12-2017 (ποσού: 1.171,64 €) Θεωρημένο Επιτροπικό
Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής που δεν εξοφλήθηκε κατά το οικονομικό έτος 2017 λόγω μη
έγκαιρης αποστολής του αρχείου (ΧΕΠ) στην ΕΑΠ κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017 (έγγραφο
3912/7-5-2018 Τμήματος Δ.Ε.).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1108

12

Δαπάνη για
απεντόμωση στο κτίριο
της ΔΔΕ Φθιώτιδας
(Κύπρου 85)

Έγγραφο 2716/19-4-
2018 Δ/νσης Δ/θμιας
Εκπ/σης Φθιώτιδας

02.01.073.0899
.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

91,76

13

Δαπάνη ανανέωσης
ετήσιας συνδρομής με
την εταιρεία “ΕΠΑΦΟΣ -
Συστήματα
Πληροφορικής” για την
“επικαιροποίηση”
εφαρμογών

Έγγραφο 2717/19-4-
2018 Δ/νσης Δ/θμιας
Εκπ/σης Φθιώτιδας

02.01.073.0899
.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

60,76 265.065,23 196.463,93 68.601,50

15

Δαπάνη προμήθειας
μίας (1) καρέκλας για
υπάλληλο της Δ/νσης
Διοίκησης

Έγγραφο
92538/1168/25-4-2018
Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.1711
.01

Προμήθεια
επίπλων 400,00 4.542,44 1.350,00 3.192,44

16

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου για έκδοση
αδειών ασκήσεως
επαγγέλματος στον
Δημήτριο Χρήστου του
Ηλία που εκ
παραδρομής κατέθεσε
στο λογαριασμό της
Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 2208/24-4-
2018 Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Εύβοιας

02.01.073.3199
.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

111,00

17

Δαπάνη επιστροφής
τέλους αδείας στον
Νικόλαο Χατζημάρκου ,
λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 6512/24-4-
2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199
.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

75,00 20.000,00 4.976,68 15.023,32

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 82.286,46
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ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103826/3952/8-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Παροχή υπηρεσίας για:
1. Την αποξήλωση και

μεταφορά ενός
τηλεπικοινωνιακού

συστήματος του φορέα
Σύζευξις με κωδικό
φορέα ΥΠ - ΦΘΙΩΤ -

2701-41.
2. Την μετεγκατάσταση
και προγραμματισμός
του ΙΤΚ του φορέα
Σύζευξις με κωδικό
φορέα ΥΠ - ΦΘΙΩΤ -
2701-41 απο την οδό
Ανθήλης 13, στο κτίριο
της πρώην ΥΕΒ (τέρμα
οδού Παπαποστόλου),
στη νέα Δνση που θα
στεγαστεί η Δ/νση
Μεταφορών &

Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

3. Την διασύνδεση του
ενεργού εξοπλισμού στο

ΜΑΝ (ΜΑΝ switch)
συμπεριλαμβανομένου

των υπηρεσιών
εγκατάστασης και
παραμετροποίησης

αυτού.

OTE A.E.

ΑΦΜ: 094019245 ΔΟΥ:
ΦΑΕΕ Αθηνών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας
99 - Μαρούσι

629/19-3-2018

ΑΔΑ:

ΩΧΧ27ΛΗ-5Τ0

881-16-4-2018

ΑΔΑ:

613Ι7ΛΗ-ΨΒΜ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0869

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0869

Αρ. Δέσμευσης:
2374/22-3-2018

ΑΔΑ:
65Β17ΛΗ-Υ2Α

ΑΔΑΜ:
18REQ002875567

Αρ. Δέσμευσης:
2807/26-4-2018

ΑΔΑ:
7ΖΗΦ7ΛΗ-3ΕΣ

ΑΔΑΜ:
18REQ003025801

3.170.77€

2.084.17€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1109

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στους αγώνες κολύμβησης του Ναυτικού
Αθλητικού Ομίλου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84531/3331/4-05-
2018 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού τριών χιλιάδων εκατόν

πενήντα ευρώ (3.150,00€) με ΦΠΑ, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στους
αγώνες κολύμβησης του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Λαμίας, οι οποίοι θα διεξαχθούν το
Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, στην Λαμία.

2

Προμήθεια
ανταλλακτικών για το
όχημα ΚΗΗ 6100 της

Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε.

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 099511415
ΔΟΥ:Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:

Θερμοπυλών &
Βασιλικών 30-Λαμία

735/26-3-2018

ΑΔΑ:

7ΝΨΙ7ΛΗ-Ψ7Ο

938/23-4-2018

ΑΔΑ:

6ΥΖΧ7ΛΗ-351

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1321

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0861

Αρ. Δέσμευσης:
2579/4-4-2018

ΑΔΑ:
64ΜΥ7ΛΗ-ΚΟΩ

Αρ. Δέσμευσης:
2862/30-4-2018

ΑΔΑ:
ΩΖΦ47ΛΗ-0ΝΘ

190,95€

148,80€

3

Διανομή freepress
τουριστικού

περιεχομένου στο
πλαίσιο της
καλοκαιρινής

τουριστικής καμπάνιας

FREE SUNDAY

ΑΦΜ: 800518097 ΔΟΥ:
ΙΖ’ Αθηνών

Ταχ. Δ/νση: Αριστείδου
6, Αθήνα ΤΚ 10559

(διανομή 150.000 αντ.-
0,030€/ανά εφημερίδα
πλέον ΦΠΑ 24%-

οκτασέλιδων εφημερίδων
στα πλαίσια του
Προγράμματος

Τουριστικής Προβολής)

817/16-4-2018

ΑΔΑ:

613Ι7ΛΗ-ΨΒΜ

Ε.Φ.: 071

ΚΑΕ:9899

Αρ. Δέσμευσης:
2702/19-4-2018

ΑΔΑ:
Ω5Ι67ΛΗ-ΚΙ7

ΑΔΑΜ:
18REQ002998077

5.580,00€
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Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Π.Σ.Ε., η οποία αφορά σε έξοδα: α) προμήθειας
επάθλων και β) παροχής υπηρεσιών catering, 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 18REQ002946225 2018-04-16.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι δεν αποδέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας, με
την αιτιολογία ότι με την παρούσα “δείχνεται επιλεκτικότητα στην ενίσχυση Σωματείων, που
ασχολούνται με την κολύμβηση και ταυτόχρονα γίνεται παρέμβαση σε χρόνιες αντιπαλότητες και
διαμάχες…”.

Αντιπροτείνοντας, ζήτησε κοινή σύσκεψη όλων των σχετικών σωματείων με την
παρουσία της Περιφέρειας για ενιαίο συντονισμό της δράσης.

O κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1110

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση “ENDURO ROUMELIS” με τη
Λέσχη Μοτοσικλετιστών Σπερχειάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82800/3288/8-05-
2018 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού τριών χιλιάδων ευρώ

(3.000,00€) με ΦΠΑ, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση
“ENDURO ROUMELIS” με τη Λέσχη Μοτο/των Σπερχειάδας, η οποία θα διεξαχθεί από
8/6/2018 έως 10/6/2018 στη Σπερχειάδα.

Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Π.Σ.Ε., η οποία αφορά σε έξοδα για: α) φιλοξενίες
και σίτιση ατόμων της διοργάνωσης επισήμων, β) εκτύπωση πανό, ενημερωτικού φυλλαδίου,
αφίσας, σημαιών, ρολά, booklet, λάβαρα, αυτοκόλλητα, μετάλλια, 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 18REQ002936670 2018-04-13.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “δεν έχει ευρύτερο
ενδιαφέρον η συγκεκριμένη εκδήλωση, ούτε αναμένεται κάποια ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα.
Αντίθετα, αποτελεί ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας”.

O κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1111

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α.
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ), στα Καμένα Βούρλα.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 83300/3298/8-05-
2018 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού έξι χιλιάδων ευρώ

(6.000,00€) με ΦΠΑ, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 19ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α., το οποίο θα διεξαχθεί στις 9-10/6/2018 στα Καμένα Βούρλα.
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Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Π.Σ.Ε., η οποία αφορά σε έξοδα για: α) διαμονή
αντιπροσώπων - Συνδέσμων - Ενώσεων και β) coffee break, 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 18REQ002939752 2018-04-13.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για
συνέδριο συνδικαλιστικής οργάνωσης, που έχει συνδρομή και ταμείο, χωρίς θεματολογία
ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος”.

O κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1112

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο τουρνουά POOL DAY 2018 με τη
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΛΑΜΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 80128/3206/8-05-
2018 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ

(3.000,00€) με ΦΠΑ, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο τουρνουά POOL
DAY 2018 με τη Ναυταθλητική Ένωση Λαμίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
9/6/2018 και το Σάββατο - Κυριακή 16 & 17/6/2018.

Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Π.Σ.Ε. αφορά σε έξοδα διαμονής και 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 18REQ002922714 2018-04-10.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για θέμα ανάλογο με το 46ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, δηλώνοντας ότι δεν αποδέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας, διότι με αυτή
“δείχνεται επιλεκτικότητα στην ενίσχυση Σωματείων, που ασχολούνται με την κολύμβηση και
ταυτόχρονα γίνεται παρέμβαση σε χρόνιες αντιπαλότητες και διαμάχες…”.

Αντιπροτείνοντας, ζήτησε κοινή σύσκεψη όλων των σχετικών σωματείων με την
παρουσία της Περιφέρειας για ενιαίο συντονισμό της δράσης.

O κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1113

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση για την ΠΟΠ γαστρονομία στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 98830/3812/8-05-
2018 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ

(4.000,00€) με ΦΠΑ, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση για
την ΠΟΠ γαστρονομία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα διεξαχθεί στις 26 Ιουνίου 2018
στις Βρυξέλλες.
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Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Π.Σ.Ε., η οποία αφορά σε έξοδα συμμετοχής, 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 18REQ003026057 2018-05-02.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για
αποσπασματική κίνηση, χωρίς αναμενόμενη αποτελεσματικότητα”.

O κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1114

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 51ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
για το υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του
χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 1.499.954,06 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101948/1653/7-05-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί την κάτωθι επιτροπή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
για το υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του
χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 1.499.954,06 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας, ως εξής:

1. Μαρίνα Παπαροϊδάμη του Γρηγορίου, ως πρόεδρος, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών
(Τοπογράφων Μηχανικών), με βαθμό Β΄, αναπληρούμενη από τον Κωνσταντίνο Κοντοπάνο του
Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

2. Δημήτριος Πεταρούδης του Σταύρου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών
Μηχανικών) με βαθμό Α΄, αναπληρούμενος από την Αικατερίνη Καρακώστα του Κωνσταντίνου
κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

3. Ιωάννης Ζωβοϊλης του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μηχανολόγων
Μηχανικών), με βαθμό Α΄, αναπληρούμενος από τον Σπυρίδωνα Μαραζιάρη του Χαράλαμπου,
κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) με βαθμό Α΄.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Μαρία Τριχιά του Ανέστη, κλάδου ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βαθμό Β΄, αναπληρούμενη από την Περσεφόνη Γιαταγάνα
του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄.

Έργο της επιτροπής είναι α) η παρακολούθηση και η παραλαβή της σύμβασης
προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) η
παραλαβή υπηρεσιών της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 11δ, του άρθρου 221
για το υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του
χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου» .

Σε περίπτωση που η διαδικασία σύναψης της δημοσίας σύμβασης, που αφορά το
ανωτέρω υποέργο, δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους συγκρότησης της επιτροπής, θα
συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από το ίδιο όργανο.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό λόγω της σταθερής και μόνιμης
διαφωνίας του με τον τρόπο που αξιοποιείται το χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1115

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου και Υπαλλήλου για τη
συμμετοχή τους στην εκδήλωση για την ΠΟΠ γαστρονομία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 114/98359/2-05-2018
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Αποστολόπουλου

Κων/νου και της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, κ.
Καμπουροπούλου Δέσποινας, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Π.Σ.Ε. στην εκδήλωση για
την ΠΟΠ γαστρονομία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η οποία θα διεξαχθεί στις 26
Ιουνίου 2018 στις Βρυξέλλες.

Ημέρα αναχώρησης 25 Ιουνίου και επιστροφής 27 Ιουνίου 2018.

Καταψήφισε την μετακίνηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι έχει
καταψηφίσει και την εν λόγω εκδήλωση (θέμα 50ο, αριθμός απόφασης 1114/2018 του παρόντος
πρακτικού).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1116

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης Βασίλειος Φακίτσας Ιππολύτη Μπαλκούρα

Χαράλαμπος Σανιδάς

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Δημήτριος Βουρδάνος

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής
Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1. Παροχή υπηρεσιών της ηχητικής
κάλυψης για την 3η
Προσκυνηματική διαδρομή προς
τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο την
Κυριακή 20 Μαΐου 2018.
Μικροφωνική,1 κονσόλα ήχου, 4
ηχεία,1 ενισχυτής, 2μικρόφωνα, 6
ορθοστάτες, 1 υπολογιστής.

GJIKA ANAMARIA
STAV
Υπηρεσίες Θεατρικών &
Λοιπών Δημοσιων
Θεαμάτων
ΑΦΜ:114716460
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

94473/2882 952/30-04-2018, πρακτικό
17ο, Έκτακτο θέμα:3ο,
ΑΔΑ: 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0844

100763/3134
ΑΔΑ: 64ΕΝ7ΛΗ-7ΦΝ
ΑΔΑΜ:
18REQ003040766

500,00€

2. Προμήθεια πεντακοσίων (500)
καπέλων για την 3η
Προσκυνηματική διαδρομή προς
τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο την
Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

Τάσος Νικολούτσος
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΦΜ:039194512
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

94473/2882 952/30-04-2018, πρακτικό
17ο, Έκτακτο θέμα:3ο,
ΑΔΑ: 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0844

100768/3137
ΑΔΑ: 6IΨ07ΛΗ-Ε5Ο
ΑΔΑΜ:
18REQ003040455

961,00€

3. Παροχή υπηρεσιών της
μετακίνησης για την διαδρομή
Χαλκίδα – Προκόπι – Χαλκίδα των
συμμετεχόντων και των
εθελοντώντης3ηςΠροσκυνηματική
ς διαδρομής προς τον Όσιο
Ιωάννη τον Ρώσο την Κυριακή 20
Μαΐου 2018.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανώνυμη Μεταφορική
Τουριστική και Εμπορική
Εταιρεία Ν. Ευβοίας
ΑΦΜ: 097009050
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

94473/2882 952/30-04-2018, πρακτικό
17ο, Έκτακτο θέμα:3ο,
ΑΔΑ: 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0844

100765/3136
ΑΔΑ: Ω0Τ37ΛΗ-ΡΒ7
ΑΔΑΜ:
18REQ003040339 2.000,00€

4. Προμήθεια υλικών για την
σηματοδότηση του μονοπατιού της
3ης Προσκυνηματικής διαδρομής
από τον Άγιο προς τον Όσιο
Ιωάννη τον Ρώσο την Κυριακή 20
Μαΐου 2018.
1.Πινακίδες σήμανσης μονοπατιών

Δημήτριο Χρ. Πανταζή
padi επιγραφές
ΑΦΜ 021985239
ΔΟΥ Χαλκίδας

94473/2882 952/30-04-2018, πρακτικό
17ο, Έκτακτο θέμα:3ο,
ΑΔΑ: 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0844

100771/3139
ΑΔΑ: ΩΨΦΕ7ΛΗ-ΣΥΣ
ΑΔΑΜ:
18REQ003040895

1.200,00€

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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500τμχ.
2.Πλέγμα προστασίας (πορτοκαλί)
3 ρολά.
3.Τόξα κατεύθυνσης 18τμχ.

5. Προμήθεια υλικών για την
σηματοδότηση του μονοπατιού
της 3ης Προσκυνηματικής
διαδρομής από τον Άγιο προς
τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο την
Κυριακή 20 Μαΐου 2018.
1. Ταμπέλες σήμανσης 15τμχ.
2. Στύλοι 12τμχ.

Προκόπη Ν.
Μοναστηριώτη
Έπιπλα κουζίνας &
Εμπόριο Ηλεκτρικών &
Συναφών Ειδών
ΑΦΜ: 027585962
ΔΟΥ Χαλκίδας

94473/2882 952/30-04-2018, πρακτικό
17ο, Έκτακτο θέμα:3ο,
ΑΔΑ: 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0844

100771/3139
ΑΔΑ: ΩΨΦΕ7ΛΗ-ΣΥΣ
ΑΔΑΜ:
18REQ003040895 186,00€

6. Προμήθεια της τροφοδοσίας
(μπάρες δημητριακών 400τμχ)
για τους συμμετέχοντες και τους
εθελοντές της 3ης
Προσκυνηματικής διαδρομής
προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο
την Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΟΚΟΥ Ο.Ε.
ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΟ ΨΩΜΙ
Αρτοποιείο Εργ.
Ζαχαροπλαστικής
ΑΦΜ: 997123244 - ΔΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

94473/2882 952/30-04-2018, πρακτικό
17ο, Έκτακτο θέμα:3ο,
ΑΔΑ: 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0844

100769/3138
ΑΔΑ: 6ΠΠΔ7ΛΗ-Ο4Τ
ΑΔΑΜ:
18REQ003040598

340,00€

7. Προμήθεια της τροφοδοσίας
(παστέλια 400τμχ, μπανάνες
400τμχ) για τους συμμετέχοντες
και τους εθελοντές της 3ης
Προσκυνηματικής διαδρομής
προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο
την Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

Αναστάσιος
Παπαθανασίου &ΣΙΑ Ο.Ε.
Αρτοποιείον – Είδη
Ζαχαρ/κης
ΑΦΜ: 997835690
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

94473/2882 952/30-04-2018, πρακτικό
17ο, Έκτακτο θέμα:3ο,
ΑΔΑ: 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0844

100769/3138
ΑΔΑ: 6ΠΠΔ7ΛΗ-Ο4Τ
ΑΔΑΜ:
18REQ003040598

632,00 €

8. Προμήθεια της τροφοδοσίας
τετρακοσίων (400) ισοτονικών και
χιλίων πεντακοσίων 1500 νερών
για τους συμμετέχοντες και τους
εθελοντές της 3ης
Προσκυνηματικής διαδρομής
προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο
την Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΗ Α.Ε.
Γεν. Εμπόριο Τροφίμων &
Ποτών
ΑΦΜ: 093578174
ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ

94473/2882 952/30-04-2018, πρακτικό
17ο, Έκτακτο θέμα:3ο,
ΑΔΑ: 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0844

100769/3138
ΑΔΑ: 6ΠΠΔ7ΛΗ-Ο4Τ
ΑΔΑΜ:
18REQ003040598 731,60€

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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9. Προμήθεια τετρακοσίων (400)
πλαστικών βραχιολιών για τους
συμμετέχοντες και τους εθελοντές
της 3ης Προσκυνηματικής
διαδρομής προς τον Όσιο Ιωάννη
τον Ρώσο την Κυριακή 20 Μαΐου
2018.

Τσιτίνης Δημήτρης κ΄ ΣΙΑ
Ο.Ε.
DN SAFETY at WORK
Είδη ένδυσης –Υπόδησης
& Προστασίας
Εργαζομένων
ΑΦΜ: 999492395
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

94473/2882 952/30-04-2018, πρακτικό
17ο, Έκτακτο θέμα:3ο,
ΑΔΑ: 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0844

100768/3137
ΑΔΑ: 6IΨ07ΛΗ-Ε5Ο
ΑΔΑΜ:
18REQ003040455 396,80€

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ - Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Α/Α
ΔΡΟΜ.

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦ.
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ
(€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ
24%

2.56 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.
ΦΟΥΡΝΑΣ

2% 53,51 45 2.407,95 577,91 2.985,86 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΟΥΓΟΣ

4.8 ΒΡΑΧΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.
ΦΟΥΡΝΑΣ

2% 29,74 45 1.338,30 321,19 1.659,49 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΟΥΓΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

3.746,25€

ΦΠΑ 24% 899,10€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.645,35€

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.
Απόφαση Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Ισοπεδωτής ΚΥ 3156

Εξαγωγή χειρόφρενου,
σφίξιμο βιδών βάσης και
δέσιμο ταμπούρου
χειρόφρενου.
Εξαγωγή ακρόμπαρου,
γέμισμα αυτού, λείανση
και τοποθέτηση.
Αντικατάσταση λάστιχου

φίλτρου σασμάν.

CPV
50531000-6 (223,20 €)

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΦΜ:
030885042/ΔΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

868/16.4.2018

ΑΔΑ: 613Ι7ΛΗ-ΨΒΜ 071 - 9459 ΑΔΑ: Ω4ΚΦ7ΛΗ-Ο4Δ 223,20

2

Ημιφορτηγό ΚΗΥ 9389

SERVICE: αλλαγή
λαδιών, φίλτρων λαδιού,
φίλτρων πετρελαίου,
σωληνακιών στα
επιστρεφόμενα, ρύθμιση
φρένων, χειρόφρενου,
γρασσάρισμα.
Εξαγωγή ρεζερβουάρ,
καθαρισμός αυτού και

ΦΟΥΦΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΦΜ:
050223105/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

868/16.4.2018

ΑΔΑ: 613Ι7ΛΗ-ΨΒΜ

071 - 9459

ΑΔΑ: Ω4ΚΦ7ΛΗ-Ο4Δ
248,00

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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επανατοποθέτηση.

CPV
50110000-9 (248,00 €)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 9459 471,20

ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
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