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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 18ης Ιουνίου 2018
Αριθμός Πρακτικού 24
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 18 Ιουνίου 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.) 138108/1767/13-06-2018 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. 23/11-06-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση εξώδικης επίλυσης ζητήματος περί ζημίας σε όχημα από κατολισθήσεις στο
εθνικό οδικό δίκτυο Νομού Εύβοιας στη θέση «Δερβένι», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό Α343/2017
απόφασης του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Ανακοπή κατά της εταιρείας με την επωνυμία
“Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε.” κλπ].
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 119559/6241/29-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

1

ΑΔΑ: 6ΚΖΠ7ΛΗ-1Κ4

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση αναστολής της κοινοπραξίας με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»]
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 134230/368/8-06-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Φθιώτιδας που αφορά σε απευθείας ανάθεση εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (πυρκαγιά από 7/6/2018).
ΘΕΜΑ 8o: ‘Έγκριση της υπ’ αριθμ. 383/131019/6-06-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων για: “ Προμήθεια ασφαλτομίγματος προς αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών”.
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.135059/449/10/06/2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πυρκαγιά στη θέση Σκάλα του Δ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Τανάγρας την 10/06/2018 ημέρα
Κυριακή).
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποκατάσταση βατότητας οδών περιοχής Κωπαϊδας) στο Νομό Βοιωτίας από 10/4/2018, Π.Ε.
Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης ποσού 4.475,16 με Φ.Π.Α. που αφορά τον καθαρισμό της
Εθνικής Οδού Νο. 48 Άμφισσας-Αγίας Ευθυμίας από βραχώδεις μάζες λόγω έκτακτης ανάγκης
και εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης, Π.Ε.Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.135972/2289/11-02-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Φωκίδας περί απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για εκτέλεση επειγουσών
εργασιών απομάκρυνσης κατολισθήσεων στην ΕΠ.Ο. Υπ. 5 - Λευκαδιτίου - Μουσουνίτσας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: « Εργασίες αποχιονισμού
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας,
υποέργο: Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής προστασίας, αποχιονισμού, άρση
καταπτώσεων , εργασίες πρόληψης πλημμυρών και πυρκαγιών», β) των όρων της διακήρυξης
και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης και γ) της δαπάνης του έργου, προϋπολογισμού
273.940,80 € με ΦΠΑ..
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: “Αποκατάσταση
Ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και κατασκευή τοιχείου στην επαρχιακή οδό 5 Περιοχή Καλοσκοπή “, β) των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης
και γ) της δαπάνης του έργου, προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.. Έργο: “Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 κ 2017” .
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση του από 7-06-2018 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Ασφαλτόστρωση προαύλιου χώρου εκκλησιαστικού λυκείου Λαμίας» και κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση αλλαγής της επωνυμίας του αναδόχου του έργου “Σήμανση οδικού δικτύου
Νομού Εύβοιας – Β’ φάση”, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου “Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού
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οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019” του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ”
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 1ου πρακτικού (08-06-2018) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο Ιστιαίας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (11-06-2018) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
“Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης” και κατακύρωση της σύμβασης
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση α) του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού: «Προμήθεια
υδατοδεξαμενών ανοικτού τύπου Δασοπυρόσβεσης για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»
και β) κατακύρωση του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) της δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή γενικών
υπηρεσιών :« Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ, υποέργο: Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής
προστασίας, αποχιονισμού, άρση καταπτώσεων, εργασίες πρόληψης πλημμυρών και
πυρκαγιών», β) των όρων και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης και γ) της δαπάνης του
έργου, προϋπολογισμού 73.879,20 με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 22o: Απευθείας ανάθεση παροχής συμβολαιογραφικών υπηρεσιών
οικοπέδου στην συνοικία Χάρμαινα της Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδας.

για

αγορά

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της διεύθυνσης τεχνικών έργων της
Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση της επίσημης
ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για δυο (2) έτη, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην “64η Διεθνή Έκθεση Summer Fancy Food Show”, που θα
πραγματοποιηθεί από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2018, στη Nέα Υόρκη, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 26o: α) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και β)
Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1266/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση και επικύρωση της υπ’ αριθμ.131757/1837/6-6-2018 απόφασης του
Αντιπερειφεριάρχη Π.Ε.Φωκίδας περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις
πανελλήνιες εξετάσεις 2018.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία.
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2018, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π Ε.Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε.
Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ , Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το σύλλογο γονέων & κηδεμόνων του 2ου
δημοτικού σχολείου Ψαχνών, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 38o: Διόρθωση - έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, που αφορά στην συνδιοργάνωση με τον πολιτιστικό
εξωραϊστικό σύλλογο Λίμνης Άμμου, Αλατσάτων , Μακεδονικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις
28-29/06/2018, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για συνδιοργάνωση χοροεσπερίδας με τον χορευτικό
πολιτιστικό σύλλογο Γυμνού Ευβοίας .
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο
«Ελληνικός κινηματογράφος ……η συνέχεια», Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής
υπηρεσιών, κλπ, οικονομικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπανών & δέσμευση πίστωσης έτους 2018 της Π.Ε Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για
δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε Φθιώτιδας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 46ο: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 20% ΠΣΕ,
οικονομικού έτους 2018, Π.Ε Φθιώτιδας .
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα..
Παρόντα μέλη εννέα (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας,
Χαράλαμπος Σανιδάς, Ηλίας Σανίδας (αναπληρωματικό μέλος του Δημήτριου Αργυρίου),
Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος
του Θωμά Γρεβενίτη), Γεώργιος Γκικόπουλος και Παναγιώτης Ευαγγελίου.
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Δημήτριος Αργυρίου
και Θωμάς Γρεβενίτης οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ΄ , στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/502-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ,
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΠΣΕ.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση με τίτλο “2o Raches Summer Festival”, το οποίο
θα διεξαχθεί στις 23 - 24 Ιουνίου & 6 - 8 Ιουλίου 2018, στο “Nisi Πολυχώρος” στις Ράχες
Φθιώτιδας.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ό,τι, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω των
καταληκτικών προθεσμιών της εκδήλωσης.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (δασοπυρόσβεση στη θέση Μαυροβούνι, του Δ.Δ. Ασωπίας, του Δήμου Τανάγρας την
12/06/2018 ημέρα Τρίτη.)
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (δασοπυρόσβεση στο Δ.Δ. Ασωπίας, του Δήμου Τανάγρας την 11/06/2018, ημέρα
Κυριακή.)
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: : Έγκριση διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (δασοπυρόσβεση στο Δ.Δ. Κυριακίου του Δήμου Λιβαδειάς την 12/06/2018, ημέρα
Τρίτη.)
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ.
Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για τη λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (δασοπυρόσβεση στη θέση Καψούρι, του Δ.Δ. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας στις
14/06/2018, ημέρα Πέμπτη).
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση συμπληρωματικής τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Ε
Φωκίδας.
Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης έγκειται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες
διενέργειας του διαγωνισμού είναι χρονοβόρες και η ανάγκη για την μεταφορά των μαθητών
ξεκινάει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
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 1354
ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών για την συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση με τίτλο “2o Raches Summer Festival”, το οποίο θα διεξαχθεί
στις 23 - 24 Ιουνίου & 6 - 8 Ιουλίου 2018, στο “Nisi Πολυχώρος” στις Ράχες Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.140051/5015/ 14/6/2018
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 της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος
αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα
με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:

Α/Α

Δαπάνη

1

Συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην
εκδήλωση με τίτλο “2o
Raches Summer
Festival”, το οποίο
περιλαμβάνει στις 23 24 Ιουνίου το
Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Beach Volley
και στις 06 - 08 Ιουλίου
το Διεθνές Πρωτάθλημα
BeachTennis, στο Nisi
Πολυχώρος στις Ράχες
Φθιώτιδας.

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

Αργυρίου & Σια Ο.Ε.
“ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ NISI”
ΑΦΜ: 800815645
ΔΟΥ:Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Θέση Αγ. Ιωάννης
Ράχες Φθιώτιδας
(διαμονή διαιτητών,
ομοσπονδιακών και
αθλητών)

Αρ. Δέσμευσης:
3227/12-6-2018

1293/11-6-2018
Ε.Φ.: 073
ΑΔΑ:
7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α

ΚΑΕ:0844

ΑΔΑ:
Ω2Ω87ΛΗ-ΔΡΘ

4.000,00€

ΑΔΑΜ:
18REQ0032580
17
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1355
ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασοπυρόσβεση στη θέση Μαυροβούνι, του Δ.Δ. Ασωπίας, του Δήμου Τανάγρας την
12/06/2018 ημέρα Τρίτη.)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
138513/474/13/06/2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 απευθείας μίσθωση των εξής ιδιωτικών μηχανημάτων :

1.
2.
3.

ΟΜΟΜ/ΜΟ
ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
CERMA JANI

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ 116110
ΒΙΖ 4665
ME 79222

ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ D-9
ΦOΡTHΓO ME BYTIO & ΠIEΣTIKO
UNIMOG ME BYTIO & ΠIEΣTIKO

- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε βεβαίωση που
θα υπογράφεται από τον Διοικητή της Π.Υ Οινοφύτων και από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. : 2377/04-12-2017 απόφαση, πρακτικό 45,
θέμα 22ο με Α.Δ.Α 7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ, Ε.Η.Δ της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης, μεταξύ
της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1356
ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασοπυρόσβεση στο Δ.Δ. Ασωπίας, του Δήμου Τανάγρας την 11/06/2018, ημέρα Κυριακή.)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
137692/464/12/06/2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 απευθείας μίσθωση των εξής ιδιωτικών μηχανημάτων :

1.
2.
3.
4.

ΟΜΟΜ/ΜΟ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
CERMA JANI

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ 124900
ΒΙΜ 8171
ME 121684
ME 79222

ΤΥΠΟΣ
ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
UNIMOG ME BYTIO & ΠIEΣTIKO
UNIMOG ME BYTIO & ΠIEΣTIKO

- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε βεβαίωση που
θα υπογράφεται από τον Διοικητή της Π.Υ Οινοφύτων και από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. : 2377/04-12-2017 απόφαση, πρακτικό 45,
θέμα 22ο με Α.Δ.Α 7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ, Ε.Η.Δ της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης,
μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας: “ Πρόκειται για
συνεργασία με επιχειρηματική δραστηριότητα.. Δεν συγκεντρώνει το ενδιαφέρον λαϊκού
κόσμου ..”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1357
ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασοπυρόσβεση στο Δ.Δ. Κυριακίου του Δήμου Λιβαδειάς την 12/06/2018, ημέρα Τρίτη.)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
138169/473/13/06/2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 απευθείας μίσθωση των εξής ιδιωτικών μηχανημάτων :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΟΜΟΜ/ΜΟ
ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ 93838
ME 121684
ME 93433
ΒΙΜ 3463
ΒΙΖ 8385
ΕΚΒ 1450

ΤΥΠΟΣ
UNIMOG ME BYTIO & ΠIEΣTIKO
UNIMOG ME BYTIO & ΠIEΣTIKO
UNIMOG ME BYTIO & ΠIEΣTIKO
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ

- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε βεβαίωση που
θα υπογράφεται από τον Διοικητή της Π.Υ Λιβαδειάς, και από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. : 2377/04-12-2017 απόφαση, πρακτικό 45,
θέμα 22ο με Α.Δ.Α 7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ, Ε.Η.Δ της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης,
μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1358
ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Δαπανών Υπηρεσιών και Προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ/140691_4106/ 15-62018 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 απευθείας ανάθεσης των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία
μας έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
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A/A

Δαπάνη

1

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ
(ΗΧΗΤΙΚΗ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ) ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
Ε.Σ..Υ.Ν.

Προμηθευτής

ΗΧΟΜΕΤΡΟ
ΑΦΜ 076018425
Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
1232/29-5-18
ΑΔΑ 6ΠΓΧ7ΛΗΠΑ6
&
1336/11-6-18
ΑΔΑ
7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

073.0844.0
1

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

3093/1-06-18
ΑΔΑ
6Σ1Ζ7ΛΗ-ΟΕΣ
&
3233/13-6-18
ΑΔΑ
6ΦΥΨ7ΛΗ-9ΘΞ

1.500,00
€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1359
ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασοπυρόσβεση στη θέση Καψούρι, του Δ.Δ. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας στις 14/06/2018,
ημέρα Πέμπτη.)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 140714/486/
15/06/2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων :

1.
2.

ΟΜΟΜ/ΜΟ
ΑΓΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΕ 4509
ΒΙΖ 4665

ΤΥΠΟΣ
ΦOΡTHΓO ME BYTIO & ΠIEΣTIKO
ΦOΡTHΓO ME BYTIO & ΠIEΣTIKO

- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε βεβαίωση που
θα υπογράφεται από τον Διοικητή της Π.Υ Οινοφύτων, και από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. : 2377/04-12-2017 απόφαση, πρακτικό 45,
θέμα 22ο με Α.Δ.Α 7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ, Ε.Η.Δ της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης, μεταξύ
της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1360
ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Έγκριση συμπληρωματικής τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Ε Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.140900/1935/15/06/2018
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 5η συμπληρωματική τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Π.Ε Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1361
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 23/11-06-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 23/11-06-2018 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1362
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση εξώδικης επίλυσης ζητήματος περί ζημίας σε όχημα από κατολισθήσεις στο
εθνικό οδικό δίκτυο Νομού Εύβοιας στη θέση «Δερβένι», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.134045/394/08/06/2018
έγγραφο της 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
Εγκρίνει την εξώδικη επίλυση της απαίτησης του κ. Γεωργίου Μάλαγα, αφού έχει ήδη
προσκομίσει στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης (Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού) τα αντίστοιχα
εξοφλημένα τιμολόγια.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1363
ΘΕΜΑ 3o: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό Α343/2017
απόφασης του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 134150/395/08/06/2018
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της με αριθμό Α343/2017 Απόφασης του 1ου Τμήματος
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1364
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Ανακοπή κατά της εταιρείας με την επωνυμία
“Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε.” κλπ].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
136350/1093/12/06/2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Μαργαρίτα
Τσαγκαράκη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 439], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Αθηνών, αρ. 114, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας
στη δικάσιμο της 05/07/2018, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει
την από 25 Μαΐου 2018 και με αριθμό κατάθεσης 578/Π-ΠΤΑΝ/114/18 Ανακοπή, που άσκησε η
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου που ορίζεται, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 551 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 132,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 603,24 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :
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- Παράσταση και προτάσεις 471 ευρώ [171€ παράσταση συν 300 € προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ, για μελέτη
φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της
υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 551 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1365
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 119559/6241/29-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
123524/1017/12/06/2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ειρήνη
Κούτρα του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 294], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Παλαιολόγου, αρ. 14, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να συντάξει
αναλυτική γνωμοδότηση επί των ζητημάτων, όπως προσδιορίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων και συγκεκριμένα α) ως προς το ορθό ύψος επιτοκίου που θα πρέπει να
υπολογιστεί το επιδικασθέν ποσό των 118/2011 και 119/2011 αποφάσεων του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας, β) ως προς την ορθή ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής προκειμένου να
υπολογιστεί η επιπλέον διαφορά, από την ημερομηνία υπογραφής του πίνακα παρακατάθεσης
μέχρι και της πλήρους εξόφλησης της και γ) ως προς τον εάν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας υποχρεούται ή δικαιούται να κάνει την πληρωμή στο πλαίσιο καθορισμού, με
καταψηφιστική αγωγή, επιδικασθέντος ποσού από απαλλοτρίωση του ν. 797/1971, προκειμένου
να επισπεύδονται οι διαδικασίες πληρωμής για παρόμοιες υποθέσεις απαλλοτρίωσης πριν το
έτος 2001, που δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 33 του ν. 2971/2001 περί τεκμηρίου
ωφελείας και του ν. 2882/2001 για την υπαγωγή της αμφισβήτησης του τεκμηρίου ωφέλειας στη
τακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών από απαλλοτριώσεις.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 240
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 297,60 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της
υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 240 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο.. Ζήτησε να μην διορισθεί δικηγόρος και
δήλωσε ότι: “Είναι ζήτημα της νομικής υπηρεσίας της περιφέρειας, εφόσον αφορά λάθος της
υπηρεσίας που υπολόγισε το επιτόκιο χωρίς να πάρει υπόψιν της δικαστική απόφαση και
καθυστέρησε χρονικά στην διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Να αναζητηθεί λύση για την διεκπεραίωση της υπόθεσης, που δεν μας τιμά ιδιαίτερα και φυσικά
να ζητηθούν εξηγήσεις από την υπηρεσία.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1366
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση αναστολής της κοινοπραξίας με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»]
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ
132282/1073/12/06/2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Μάριο
Παπαθανασίου του Αθανασίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 317], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Καποδιστρίου, αρ. 5, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
στη δικάσιμο της 21/06/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα με την εντολή να αποκρούσει
την από 29/04/2018 και με αριθμό καταχώρισης ΑΝ102/30.04.2018 αίτηση αναστολής, που
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου που ορίζεται, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 330,50 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 79,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 409,82 ευρώ,
η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 170,50 ευρώ [128 € παράσταση συν 42,50 € υπόμνημα], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα,
ήτοι ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη της φύσης
της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 330,50 ευρώ
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1367
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 134230/368/8-06-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Φθιώτιδας που αφορά σε απευθείας ανάθεση εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (πυρκαγιά από 7/6/2018).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 134239/369/ 8/6/2018
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1.- Την απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΕ-9816 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟ για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ
Μεγαπλάτανου του Δήμου Λοκρών.
β) Με αριθμό κυκλοφορίας ME 37186 μηχάνημα έργου τύπου προωθητή γαιών ερπ. Και το υπ.
Αριθμ. ΜΙΝ - 1968 όχημα μεταφοράς ιδιοκτησίας ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΑΡ. για την
διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών προστασίας σε περιοχή της ΤΚ Μεγαπλάτανου του Δήμου Λοκρών.
γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 109777 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή εκσκαφέα και το με αρ.
κυκλοφορίας ΤΚΒ -7154 φορτηγό ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών προστασίας σε περιοχή της ΤΚ
Μεγαπλάτανου του Δήμου Λοκρών.
δ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 98250 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου και το με
αρ. κυκλοφορίας ΜΙΜ 3529 όχημα μεταφοράς μηχ/των έργων ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. για την διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών προστασίας σε περιοχή της ΤΚ Μεγαπλάτανου του Δήμου Λοκρών.
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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, που θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθ. 2428/2017 πρακτ. 46/11-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ) , απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές
εντολές των υπευθύνων στελεχών της , οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τροφοδοσία
των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και
ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται:
« ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1368
ΘΕΜΑ 8o: ‘Έγκριση της υπ’ αριθμ. 383/131019/6-06-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων για: “ Προμήθεια ασφαλτομίγματος προς αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών”.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 399/135298/11
Ιουνίου 2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα 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 προμήθεια ασφαλτομίγματος 450 τόνων με τιμή 41,00 € ανά τόνο (συνολικής
αξίας 22.878,00 € με το ΦΠΑ) από την εταιρία ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ:
998894755, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, παραδοτέων επί αυτοκινήτων της Π.Ε. Ευρυτανίας στη
θέση «Παρκιό» Μέγδοβα Δήμου Αγράφων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1369
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.135059/449/10/06/2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πυρκαγιά στη θέση Σκάλα του Δ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Τανάγρας την 10/06/2018 ημέρα
Κυριακή).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 135197/454/
11/06/2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας μίσθωση των εξής ιδιωτικών μηχανημάτων :

1.
2.

ΟΜΟΜ/ΜΟ
ΑΓΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΕ 4509
ΒΙΜ 8171

ΤΥΠΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ

- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε βεβαίωση που
θα υπογράφεται από τον Διοικητή της Π.Υ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, και από το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. : 2377/04-12-2017 απόφαση,
πρακτικό 45, θέμα 22ο με Α.Δ.Α 7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ, Ε.Η.Δ της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης,
μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1370
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποκατάσταση βατότητας οδών περιοχής Κωπαϊδας) στο Νομό Βοιωτίας από 10/4/2018, Π.Ε.
Βοιωτίας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.3087/136501/11-062018 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
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 57.288,00 Ευρώ για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών
για το έργο: Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2017-2018 του προγράμματος
Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012 σύμφωνα με τον
πίνακα:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

1

ΑΦΟΙ Σ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ . ΓΑΙΩΝ
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

ΜΕ 90481

10/04/2018 έως
04/06/2018

16.368,00

2

ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ . ΓΑΙΩΝ
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

ΜΕ 46134

10/04/2018 έως
04/06/2018

24.552,00

3

ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ . ΓΑΙΩΝ
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

ΜΕ 56747

11/04/2018 έως
25/05/2018

16.368,00
ΣΥΝΟΛΟ
57.288,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε την δαπάνη με επιφύλαξη αναφέροντας ότι: “Το
συγκεκριμένο έργο χρειάστηκε επειγόντως εφόσον έχει σταματήσει η οργανωμένη φροντίδα για
την συντήρηση της άρδευσης και του οδικού δικτύου της Κωπαΐδας…. Επισημαίνουμε τις
πολιτικές ευθύνες για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η διαχείριση της Κωπαΐδας.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1371
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ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης ποσού 4.475,16 με Φ.Π.Α. που αφορά τον καθαρισμό της
Εθνικής Οδού Νο. 48 Άμφισσας-Αγίας Ευθυμίας από βραχώδεις μάζες λόγω έκτακτης ανάγκης
και εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης, Π.Ε.Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 136125/2294/ 11-062018 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 δαπάνη του ποσού των 4.475,16 με Φ.Π.Α. που αφορά στον καθαρισμό της
Εθνικής Οδού Υπ. 48 Άμφισσας-Αγίας Ευθυμίας από βραχώδεις μάζες λόγω έκτακτης ανάγκης
και εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1372
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.135972/2289/11-02-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Φωκίδας περί απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για εκτέλεση επειγουσών
εργασιών απομάκρυνσης κατολισθήσεων στην ΕΠ.Ο. Υπ. 5 - Λευκαδιτίου-Μουσουνίτσας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.136372/2302/11-062018 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 :
α) την υπ’ αριθμ. 135972/2289/11-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΝΟ7ΛΗ-4ΙΡ) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για εκτέλεση επειγουσών εργασιών απομάκρυνσης
κατολισθήσεων από το οδόστρωμα της ΕΠ.Ο. Υπ. 5 - Λευκαδιτίου-Μουσουνίτσας και
β) την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την μίσθωση των ιδιωτικών
μηχανημάτων της Κρόνος Ε.Τ.Ε. Ο.Ε., που θα εκτελέσει τις εργασίες απομάκρυνσης των
κατολισθήσεων από το οδόστρωμα στην ΕΠ.Ο. Υπ. 5 - Λευκαδιτίου-Μουσουνίτσας της Π.Ε
Φωκίδας λόγω έκτακτης ανάγκης και εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1373
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: « Εργασίες αποχιονισμού
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας,
υποέργο: Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής προστασίας, αποχιονισμού, άρση
καταπτώσεων , εργασίες πρόληψης πλημμυρών και πυρκαγιών», β) των όρων της διακήρυξης
και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης και γ) της δαπάνης του έργου, προϋπολογισμού
273.940,80 € με ΦΠΑ..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
130862/2217/05/06/2018 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 την δημοπράτηση και την παροχή γενικών υπηρεσιών του έργου: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ, υποέργο - Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής
προστασίας, αποχιονισμού, άρση καταπτώσεων, εργασίες πρόληψης πλημμυρών και
πυρκαγιών-» για την χειμερινή περίοδο 2018-2019 , με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή ) –( άρθρο 86 παραγ.2 Ν.4412/2016)
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2. Εγκρίνει τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψη διακήρυξης
3. Εγκρίνει την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης που απαρτίζουν την
τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου ( τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός- τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς)
4. Εγκρίνει την δαπάνη του έργου προϋπολογισμού: 273.940,80.€
με Φ.Π.Α από το
περιφερειακό πρόγραμμα από «ΣΑΕΠ566».
5. Εγκρίνει την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία έχει ήδη ορισθεί με την υπάριθμ. 682/ 19-032018 απόφαση / πρακτικό 12 της οικονομικής επιτροπής για την παροχή γενικών υπηρεσιών :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ υποέργο -Παροχή υπηρεσιών
δράσεων πολιτικής προστασίας, αποχιονισμού ,άρση καταπτώσεων ,εργασίες πρόληψης
πλημμυρών και πυρκαγιών-»
6. Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών ¨Έργων της Π.Ε Φωκίδας να ορίσει
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της διακήρυξης ,αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η
δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ,ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δε κατατεθεί καμία
προσφορά
7. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 77 του Ν.4055/2012 και άρθρο 98 του Ν.4412/2016, να ενημερώνει τους
υποψηφίους για την διαδικασία κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1374
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: “Αποκατάσταση
Ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και κατασκευή τοιχίου στην επαρχιακή οδό 5 Περιοχή Καλοσκοπή “, β) των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης
και γ) της δαπάνης του έργου, προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.. Έργο: “Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 κ 2017” .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 134806/2267/08-062018 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 την δημοπράτηση και την κατασκευή του υποέργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικού
οδοστρώματος, τεχνικών έργων και κατασκευή τοιχίου στην επαρχιακή οδό 5 - Περιοχή
Καλοσκοπή”, έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 κ 2017, με
σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
2. Εγκρίνει τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψη διακήρυξης
3. Εγκρίνει την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης που απαρτίζουν την
τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου ( τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός- τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς)
4. Εγκρίνει την δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού: 140.000,00.€ με Φ.Π.Α, από το
περιφερειακό πρόγραμμα «ΣΑΕΠ566» με ενάριθμο 2014ΕΠ56600009.
5. Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών ¨Έργων της Π.Ε Φωκίδας να
διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την
Δ/νση Τεχνικών Έργων της 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 γίνει τριμελής ( 3) .Τα τρία μέλη με τους αναπληρωτές του θα είναι υπάλληλοι της
Δ.Τ.Ε
6. Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών ¨Έργων της Π.Ε Φωκίδας όπως με
απόφασή της να μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών
προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα , αν για λόγους ανωτέρας βίας η για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφραγίσει κατά την ορισθείσα ημέρα , η αν μέχρι την
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ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε ( 5 ) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη
νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστιοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής.
7. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , κατ εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 77 του Ν.4055/2012 και άρθρο 98 του Ν.4412/2016, να ενημερώνει τους
υποψηφίους για την διαδικασία κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1375
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση του από 7-06-2018 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Ασφαλτόστρωση προαύλιου χώρου εκκλησιαστικού λυκείου Λαμίας» και κατακύρωση της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 122189/6413/8 – 06 –
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 το πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση
προαύλιου χώρου εκκλησιαστικού λυκείου Λαμίας» και την κατακύρωση της σύμβασης στον
οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ο οποίος προσέφερε ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44,00%), με συνολικό ποσό σύμβασης
6.774,19 €, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 103, παράγραφος 6.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1376
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση αλλαγής της επωνυμίας του αναδόχου του έργου: “Σήμανση οδικού δικτύου
Νομού Εύβοιας – Β’ φάση”, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 136049/2881/11-062018 Φ.Ε 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
Αποδέχεται το αίτημα σχετικά με την αλλαγή επωνυμίας και της νομικής μορφής της
αναδόχου εταιρείας του έργου “ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ”,
από «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», χωρίς
αλλαγή φορολογικού μητρώου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1123520/23-04-2018 ανακοίνωση
του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1377
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου “Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού
οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019” του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ”
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
121840/2546/12/06/2018 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
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1. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής- οικονομικής προσφοράς της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: “Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου
Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:72781.
2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης “SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με
Α.Α. -ΕΣΗΔΗΣ: 75583, καθώς δεν κατέθεσε σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο την
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 3.5 εδαφ. Β) της διακήρυξης σύμφωνα με το από 12-06-2018 Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ:75597 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα ένα και τριάντα επτά τοις εκατό (61,37%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1378
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 1ου πρακτικού (08-06-2018) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο Ιστιαίας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.136937/2922/
Φ.Ε./12/6/2018 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 το αποτέλεσμα της δημοπρασίας σύμφωνα με τα πρακτικά της επιτροπής
διαγωνισμού, από τα οποία προκύπτει ότι ο μοναδικός διαγωνιζόμενος με την πλέον
συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, είναι η: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ», με
την προσφερθείσα έκπτωση 12%, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106
του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1379
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση του 2ου πρακτικού (11-06-2018) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
“Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης” και κατακύρωση της σύμβασης
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.115556/1554/11-062018 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 το 2ο πρακτικό (11-06-2018) της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει την
σύμβαση στον προσωρινό ανάδοχο που είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.».
(ΑΦΜ: 999865419, Δ/νση: Χάλκης 10, 65404 Καβάλα, τηλ.-φαξ: 2510 622312, email:
info@meconsa.gr).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1380
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση α) του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού: «Προμήθεια
υδατοδεξαμενών ανοικτού τύπου Δασοπυρόσβεσης για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»
και β) κατακύρωση του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 137010_4050/12-6-2018
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του συνοπτικού δημόσιου
διαγωνισμού, για την «Προμήθεια υδατοδεξαμενών ανοικτού τύπου Δασοπυρόσβεσης για την
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,
β) Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εταιρεία Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ με συνολική τιμή
προσφοράς 48.000,00€ άνευ ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1381
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) της δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή γενικών
υπηρεσιών :« Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ, υποέργο: Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής
προστασίας, αποχιονισμού, άρση καταπτώσεων, εργασίες πρόληψης πλημμυρών και
πυρκαγιών», β) των όρων και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης και γ) της δαπάνης του
έργου, προϋπολογισμού 73.879,20 με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
133810/2253/07/06/2018 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 την δημοπράτηση του συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή γενικών υπηρεσιών: «
Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ, υποέργο: Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής προστασίας,
αποχιονισμού, άρση καταπτώσεων, εργασίες πρόληψης πλημμυρών και πυρκαγιών» με
συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή ) –( άρθρο 86 παραγ.2 Ν.4412/2016).
2. Εγκρίνει τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης .
3. Εγκρίνει την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης που απαρτίζουν την
τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου (τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός- τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς).
4. Εγκρίνει την δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού: 73.879,20€ με Φ.Π.Α από το περιφερειακό
πρόγραμμα, «ΣΑΕΠ566».
5. Εγκρίνει την επιτροπή διαγωνισμού η οποία έχει ήδη ορισθεί με την υπάριθμ. 682/ 19-032018 απόφαση / πρακτικό 12 της οικονομικής επιτροπής, για την παροχή γενικών υπηρεσιών :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ υποέργο -Παροχή υπηρεσιών
δράσεων πολιτικής προστασίας, αποχιονισμού ,άρση καταπτώσεων ,εργασίες πρόληψης
πλημμυρών και πυρκαγιών-» .
6. Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών ¨Έργων της Π.Ε Φωκίδας να ορίσει
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της διακήρυξης ,αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η
δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ,ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δε κατατεθεί καμία
προσφορά
7. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , κατ εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 77 του Ν.4055/2012 και άρθρο 98 του Ν.4412/2016, να ενημερώνει τους
υποψηφίους για την διαδικασία κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1382
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ΘΕΜΑ 22o: Απευθείας ανάθεση παροχής συμβολαιογραφικών υπηρεσιών
για
αγορά
οικοπέδου στην συνοικία Χάρμαινα της Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.137065/1898/12-62018 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 ανάθεση σύνταξης των συμβολαιογραφικών πράξεων για την αγορά
οικοπέδου (παλιό βυρσοδεψείο) στην συνοικία Χάρμαινα της Άμφισσας στον συμβολαιογράφο
Ιτέας Αριστείδη Ηλ. Παπαλάιο και αντί του ποσού των 1.229,65 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1383
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της διεύθυνσης τεχνικών έργων της
Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.135787/1866/11-062018 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 την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας,
όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α

1

2

3

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΗΕRΤΖ
ΑΦΜ: 094005806
ΗΕRΤΖ
ΑΦΜ: 094005806
ΗΕRΤΖ
ΑΦΜ: 094005806

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.826,52

163519/21-03-2018

493/27-3-2017
ΑΔΑ:720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Βάσει σύμβασης
19-10-2017

1.826,52€

167979/20-04-2018

493/27-3-2017
ΑΔΑ:720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Βάσει σύμβασης
19-10-2017

1.826,52€

172476/21-05-2018

493/27-3-2017
ΑΔΑ:720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Βάσει σύμβασης
19-10-2017

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας δηλώνοντας ότι: “Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1384
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση της επίσημης
ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για δυο (2) έτη, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.134508/4867/12/6/2018
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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση της επίσημης
ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού ποσού 10.400,00€ με Φ.Π.Α., στην
ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης” (ΑΦΜ:118341010, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ταχ. Δ/νση Άθωνος
17α, Τ.Κ. 16562, Γλυφάδα), διάρκειας δυο (2) ετών, σύμφωνα με την πιο κάτω προσφορά του:
Α/Α
1

Δυναμική ανανέωση

ΠΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1.500,00€

2

Αναβαθμίσεις συστήματος

2.500,00€

3

Παράδοση μηνιαίων αναφορών επισκεψιμότητας

4

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε καθημερινή βάση

2.500,00€

5

Διαχείριση newsletter

2.000,00€

6

Φιλοξενία (webhosting)

1.500,00€

400,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

10.400,00€

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση: “Εφόσον η Περιφέρεια διαθέτει
τμήμα πληροφορικής, που φυσικά πρέπει να στελεχωθεί καλύτερα και να του δοθεί η δυνατότητα
να οργανώσει αποτελεσματικότερα την δουλειά του”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1385
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην “64η Διεθνή Έκθεση Summer Fancy Food Show”, που θα
πραγματοποιηθεί από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2018, στη Nέα Υόρκη, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.137521/4952/12/6/2018
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 για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης εκθεσιακού χώρου
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην “64η Διεθνή Έκθεση Summer Fancy
Food Show”, που θα πραγματοποιηθεί από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2018, στον εκθεσιακό
χώρο JACOB JAVITS Convention Center, στη Νέα Υόρκη/ΗΠΑ., ποσού 6.448,00€ με ΦΠΑ στην
εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.” (ΑΦΜ:
094439436, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας, 109 - Αθήνα).
Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:
- 2 stands συνολικής επιφάνειας 2 booths ή 18,6 τ.μ., με κόστος 346,66€/τ.μ. (1 booth έκαστο)
και κάθε stand θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 Ενοίκιο χώρου με έτοιμο περίπτερο και 5 κάρτες για κάθε εκθέτη,


Κατασκευή -Δομή - Διαμορφώσεις χώρων,



Κεντρική κατασκευή - αποθήκη (1χ1) 1m και κλειδαριά,



Μοκέτα,



1 info counter,



1 τραπέζι με 4 καρέκλες,
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Μια βιτρίνα φωτιζόμενη και ράφια,


Εκτύπωση του logo κάθε εκθέτη και προσαρμογή του στο info counter και στην πίσω
τοιχοποιία.

Εξοπλισμός (καλόγεροι, καλαθάκια αχρήστων),


Τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου,



Παροχή στοιχείων για την αγορά,



Επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της Enterprise Greece για το σύνολο των εκθετών,



Βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των εκθετών,



Καθαρισμός περιπτέρου πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της έκθεσης,



Αποστολή εκθεμάτων απο Αθήνα σε Νέα Υόρκη (δεν περιλαμβάνεται η επιστροφή τους

στην Ελλάδα),


Ψηφιακές εκτυπώσεις κεντρικής κατασκευής ελληνικού περιπτέρου,



On - line και έντυπος κατάλογος έκθεσης,



Παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 3kw,



Φωτισμός με προβολείς LED,



2 πρίζες.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι: “Δεν υπάρχει
κανένας απολογισμός από την συμμετοχή μας σε ανάλογες διοργανώσεις και καμιά αποτίμηση
τυχόν αποτελεσμάτων.. Δεν έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένοι στόχοι.. Λειτουργώντας
αποσπασματικά...”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1386
ΘΕΜΑ 26o: α) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και β)
Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1266/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 137811/4967/12/6/2018
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
1. Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

ΑΓΑΜ.
ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

70,00€

82/1-6-2018

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
902/2018

1.120,00€

100/3-6-2018

902/2018

ΑΦΜ:999352104
2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων
στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης
εκδηλώσεων με τον Αθλητικό
Σύλλογο Άρης Αμφίκλειας, οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν στις
3-4-5- Μαΐου 2018 και 2 Ιουνίου.
Παροχή υπηρεσιών διαμονής στα
πλαίσια της συνδιοργάνωσης
εκδηλώσεων με τον Αθλητικό
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ΑΦΜ:010893898
3

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΟΡΤΑΤΟΣ

4

ΑΦΜ:053003034
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

5

ΑΦΜ:026838185
ΚΑΜΗΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6
7

ΑΦΜ:061532073
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΑΦΜ:045434922
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ

-

Σύλλογο Άρης Αμφίκλειας, οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν στις
3-4-5- Μαΐου 2018 και 2 Ιουνίου.
Μεταφορά μαθητών

50/6-6-2018

-

Μεταφορά μαθητών

688,27€

82/6-6-2018

-

Μεταφορά μαθητών

2.314,03€

83/6-6-2018

1.937,55€

730/7-6-2018

-

Μεταφορά μαθητών

21.340,00

1578/24-5-2018

-

Βάσει της απο 18/7/2014
σύμβασης.

465/6-6-2018

-

Δημοσίευση άγονης δημοπρασίας
για την κουνοποκτονία.

1.247,94€

16/6-6-2018

1.810,77€

17/6-6-2018

2.007,54€

8

ΑΦΜ:99955106
ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Α.Ε.

9

ΑΦΜ:094182000
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ

10.000,00€

9/6-6-2018

-

10

ΑΦΜ:997502791
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

2.637,60€

18/7-6-2018

-

Προγραμματική Σύμβαση για την
διεξαγωγή του 5ου Νυχτερινού
αγώνα δρόμου Λαμίας “LΑMIA
NIGHT & RUN 2018”
Μεταφορά μαθητών

121,52€

ΑΦΜ:045040110
11

ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ

2.355,76€

244/8-6-2018

-

Μεταφορά μαθητών

12

ΑΦΜ:092488299
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

2.415,87€

34/8-6-2018

-

Μεταφορά μαθητών

708,66€

33/8-6-2018

3.910,72€

21/5-6-2018

-

Μεταφορά μαθητών

13

ΑΦΜ:053821461
ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14

ΑΦΜ:057180306
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

1.248,06€

58/11-6-2018

-

Μεταφορά μαθητών

15

ΑΦΜ:042468194
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ

850,73€

6/11-6-2018

-

Μεταφορά μαθητών

16

ΑΦΜ:168415760
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

2.893,37€

13/11-6-2018

-

Μεταφορά μαθητών

17

ΑΦΜ:041990831
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

6.070,02€

925/30-3-2018

-

Υπηρεσίες καθαριότητας των
κτιρίων της ΠΣΕ στη Φθιώτιδα,
βάσει σύμβασης.

23

ΑΔΑ: 6ΚΖΠ7ΛΗ-1Κ4

ΑΦΜ:997947896
18

INTERBUS A.E.

3376/31-5-2018

954/30-4-2018

415,40€

616/3-6-2018

1191/2018

1.984,00€

113/3-6-2018

1191/2018

Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης
80 τεμ. παραδοσιακών
φορεσιών στα πλαίσια της
εκδήλωσης παραδοσιακών
χορών, χορευτικών Τμημάτων,
η οποία θα διεξαχθεί την
Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, στο 8ο
Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

288,00€

11386/6-5-2018

885/2018

700,00€

70/5-5-2018

885/2018

694,40€

20/5-5-2018

885/2018

Παροχή υπηρεσιών διαμονής
για τους συντελεστές της
διάλεξης - βιβλιοπαρουσίασης
του καθηγητή Γεωπολιτικής
Ιωάννη Μαζή, με θέμα
“Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε.
Παροχή υπηρεσιών
μικροφωνικής και φωτιστικής
κάλυψης στα πλαίσια της
συμμετοχής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε.
Παροχή υπηρεσιών
φωτογραφικής κάλυψης στα
πλαίσια της συμμετοχής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο

19.840,00€

ΑΦΜ:998775139

19

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΜ:071819842

20

ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ:062034230

21

ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ο.Ε.
ΑΦΜ:092553182

22

ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΜ:122859064

23

ΚΑΡΑΛΗΣ -ΑΞΕΛΗΣΚΑΡΑΛΗ ΟΕ
ΑΦΜ:998438160

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών
για το έργο της προβολής της
δράσης της Περιφέρειας για την
ενίσχυση, προβολή & ανάδειξη
του τουριστικού προϊόντος της
Στερεάς Ελλάδας (καλοκαιρινή
τουριστική καμπάνια σε
συρμούς & χώρους του
ΜΕΤΡΟ), για το διάστημα απο
7-5-2018 έως 3-6-2018
Παροχή υπηρεσιών
ενοικίασης 500 τεμ. καθισμάτων
στα πλαίσια της εκδήλωσης
παραδοσιακών χορών,
χορευτικών Τμημάτων, η οποία
θα διεξαχθεί την Κυριακή 3
Ιουνίου 2018, στο 8ο Δημοτικό
Σχολείο Λαμίας.
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24

25

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΡΕΛΗΣ
ΑΦΜ:035597936
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

73,80€

4368/7-6-2018

-

350,00€

569/7-5-2018

885/2018

410,00€

295/7-5-2018

885/2018

609,99€

2429/7-5-2018

885/2018

259,16€

527/7-5-2018

885/2018

610,00€

771/15-5-2018

885/2018

ΑΦΜ:029430370

26

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ:063299740

27

Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
Σ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ:082140080

28

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΦΜ:043394567

29

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΦΜ:082139830

του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε.
Βάσει σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών
προβολής για την συμμετοχή
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε., στην ιστοσελίδα
“www.fonografos.gr”.
Παροχή υπηρεσιών προβολής
για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε., στην ιστοσελίδα
“www.mag24.gr”.
Παροχή υπηρεσιών προβολής
για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε., στην ιστοσελίδα
“www.lamiareport.gr”.
Παροχή υπηρεσιών προβολής
για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε., στην ιστοσελίδα
“www.radio-net.gr
Παροχή υπηρεσιών
προβολής για την συμμετοχή
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
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οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε., στην ιστοσελίδα
“www.lamiafm1.gr”.
30

STAR A.E.

660,00€

10145/5-5-2018

885/2018

370,00€

16/5-5-2018

885/2018

369,52€

125/7-5-2018

885/2018

360,00€

369/7-5-2018

885/2018

60,76€

1387/7-6-2018

1278/2018

1.546,85€

84/12-6-2018

-

ΑΦΜ:0942280818

31

ΚΑΤΣΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ:123126862

32

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ:039294676

33

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Α.Ε
ΑΦΜ:094182000

34

35

ΕΠΑΦΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΕ
ΑΦΜ:095345731
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Παροχή υπηρεσιών προβολής
για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε., στην ιστοσελίδα
“www.tvstar.gr”.
Παροχή υπηρεσιών προβολής
για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε., στην ιστοσελίδα
“www.lamianow.gr”.
Παροχή υπηρεσιών
προβολής για την συμμετοχή
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε., στην ιστοσελίδα
“ilamia.gr”.
Παροχή υπηρεσιών
προβολής για την συμμετοχή
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην διάλεξη βιβλιοπαρουσίαση του καθηγητή
Γεωπολιτικής Ιωάννη Μαζή, με
θέμα “Γεωπολιτικές Εξελίξεις”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μαΐου, στο Ισόγειο
του κεντρικού κτηρίου της
Π.Σ.Ε., και θα δημοσιευθεί στην
εφημερίδα σας.
Ανανέωση της ετήσιας συνδρομής
για επικαιροποίηση εφαρμογών για
την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Φθιώτιδας.
Βάσει σύμβασης
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ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΑΦΜ:023906899
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

36

ΑΦΜ:039451686
ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ

37

1.558,66€

48/12-6-2018

-

Βάσει σύμβασης

1.332,26€

89/12-6-2018

-

Βάσει σύμβασης

ΑΦΜ:041956942

2. Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 1266/4-6-2018 απόφασή της περί έγκρισης Πρωτοκόλλων
Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριμένα ως προς το ποσό του τιμολογίου
με α/α 7 (τιμ. 22/24-5-2018) της “Βάγια Παρασκευής”, από το λανθασμένο “996,90€” στο ορθό
1.996,90€.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε αρνητική ψήφο στους α/α: 1, 2, 21, 33 και λευκή ψήφο
στους α/α: 18, 19, 20.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και
επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1387
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .
Ο
Πρόεδρος
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ..οικ.:137393/4026/12/06/2018 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
α) Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που
αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ –
Εργαστήριο Φωτογραφίας –
Γραφικές Τέχνες
ΑΦΜ: 045781759
ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ

248,00€

5/01-03-2018

350/12-02-2018
ΑΔΑ:
97ΝΦ7ΛΗ-ΓΥΧ

Παροχή υπηρεσιών λήψης
φωτογραφιών15x22 cm
τύπου ματ, στο πλαίσιο της
Συνδιοργάνωσης της Π.Ε.
Εύβοιας για τις αποκριάτικες
εκδηλώσεις στην Κάρυστο
με τον Εμπορικό Σύλλογο
Καρύστου (από 16 έως και
18/02/2018).

2.

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

506,67€

256/29-05-2018

798/02-04-2018
ΑΔΑ:6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας
συντήρησης των πέντε (5)
ανελκυστήρων του Μεγάρου
της Π.Ε. Εύβοιας για τον
μήνα Μάιο 2018 βάσει της
αριθμ. 88762/2743/19-042018 (ΑΔΑΜ:
18SYMV002971155 201804-20) Σύμβασης.

3.

AutoHellas

Προμήθεια δέκα (10)
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4.

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

3.949,40€

167978/20-04-2018

493/27-03-2017
ΑΔΑ:
720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

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

MYSERVICES SECURITY AND
FACILITY S.A. - ΙΔ. ΕΠΙΧ.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 135-137, Καλλιθέα
Αττικής, Τ.Κ.: 176 72
ΑΦΜ:997516863,
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

2.728,00€

7393/11-06-2018

1575/28-08-2017
ΑΔΑ:Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ

Παροχή υπηρεσιών
ασφάλειας και φύλαξης των
κτιριακών εγκαταστάσεων
της Π.Ε. Εύβοιας από
05/05/2018 έως και
04/06/2018 βάσει της της
αριθμ. 193241/4595/05-092017 (ΑΔΑΜ:
17SYMV001901228 201709-05) Σύμβασης.

β) Διορθώνει την αριθμ. 659/19-03-2018 (Πρακτικό 12ο, θέμα 29ο, α/α: 26, ΑΔΑ:
ΩΧΧ27ΛΗ-5Τ0) απόφαση ως προς το ποσό του τιμολογίου ως εξής:
1.

SWINGUEIRA ΑΜΚΕ (Πολιτιστικές 1.488,00€
και Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες)
Α. Πολυκάρπου 75
Αθήνα, 11855
ΑΦΜ: 997218800
Δ.Ο.Υ.: ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ

9/19-02-2018

382/12-02-2018
ΑΔΑ: 97ΝΦ7ΛΗ-ΓΥΧ

Παροχή υπηρεσιών
μουσικής κάλυψης στα
πλαίσια της
συνδιοργάνωσης της Π.Ε.
Εύβοιας του Θαλασσινού
Καρναβαλιού Χαλκίδας που
πραγματοποιήθηκε στις
18/02/2018 στην Χαλκίδα

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και
επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1388
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ./137403_4055/ 1206-2018 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 το πρωτόκολλο παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα:
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3

4
5
6
7

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ
Λ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ε.Ε.
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΡΑΛΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡ.
ΚΑΛΛΗΣ Ε.Ε.

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.300,00€

2032/5-6-18

1233/29-5-18

1.348,50€

303/8-5-18

1468/7-8-17

1.560,00€

16/14-5-18

988/30-4-18

219/29-1-18

2169/13-11-17

17/4-6-18

1177/21-5-18

1.020,02€

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΡΑΛΙΟΣ
ΒΑΡΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

995,10€
699,36€

324/28-5-18

1051/7-5-18

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

46.600€

1255/31-5-18

537/5-3-18

310/28-5-18

1051/7-5-18

21/26-5-18

1051/7-5-18

12168/7-6-18

1233/29-5-18

201/5-6-18

1233/29-5-18

12/30-4-18

908/29-5-17

0593/6-6-18

879/16-4-18

8

ΣΒΕΡΩΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

9

ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ

10

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΚΟΜΠΟΤΗ

11

ΜΠΕΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

12

ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ.ΕΡΚΥΝΑ

13

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Μ.ΕΠΕ Η ΣΚΥΤΑΛΗ

498,48€
496,00€
500,00€
200,00€
3.763,85€
450,00€

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο στους α/α : 1, 5, 6, 10, 11 .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και
επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1389
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση και επικύρωση της υπ’ αριθμ.131757/1837/6-6-2018 απόφασης του
Αντιπερειφεριάρχη Π.Ε.Φωκίδας περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις
πανελλήνιες εξετάσεις 2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 136923/1897/
12-6-2018 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 και επικυρώνει την υπ΄αριθμ.131757/1837/6-6-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας με την οποία αναθέτει:
1) Στην Κ/ξια Ιδιοκτητών Ταξί Δ. Δελφών τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για τις πανελλήνιες
εξετάσεις:
α) Πεντεόρια –Γαλαξίδι και επιστροφή 172,91€
β) Γραβιά –Άμφισσα και επιστροφή
86,01 €
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2) Στο ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας τα δρομολόγια :
α) Γαλαξίδι-Ερατεινή και επιστροφή 332,32€
β) Δεσφίνα-Ιτέα και επιστροφή
505,92€
γ) Ευπάλιο-Ερατεινή-Γαλαξίδι-Ιτέα-Άμφισσας και επιστροφή 372€
δ) Γαλαξίδι –Ιτέα και επιστροφή 235,60€
Συνολική τιμή δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2018 ποσό
1.704,76€.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1390
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 131458/1789/ 6-62018 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 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι στους
προμηθευτές οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και
αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75
του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1391
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 136953/2120/12 Ιουνίου
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 απευθείας ανάθεση της δαπάνης, στους πιο κάτω οικονομικούς φορείς οι
οποίοι αναδείχθηκαν ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος
των δικαιολογητικών τους ότι τηρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

A/
A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)
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1

2

3

προμήθεια ασύρματου αισθητήρα
μετάδοσης πίεσης αερόφρενων
βαρέων οχημάτων εργοστασίου
BEISSBARTH MONT.PX1 για τις
ανάγκες λειτουργίας του ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της ΠΕ Ευρυτανίας

προμήθεια δέκα (10) Ελληνικών
Σημαιών, τέσσερες (4) Σημαίες
Ευρωπαϊκές, δέκα (10) Σημαίες
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. για
τις ανάγκες της ΠΕ Ευρυτανίας.

προμήθεια χαρτιού εκτυπωτικού
λευκό Α4 (80g/m2 210mm x 297mm
πακέτο των 500 φύλλων, copier/high
volume/laser/fax/inkjet)
για
τις
ανάγκες της ΠΕ Ευρυτανίας.
(809 πακέτα)

ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ
ΙΟΛΗΣ 2 – ΤΚ 116
36 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
20/21-5-2018
ΑΠΌΦΑΣΗ
1180

Α.Φ.Μ. 091153011
Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΑΔΑ6ΔΚΤ7ΛΗΚΒ1

‘ΓΙΩΤΑΚΗΣ’
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ–
ΚΥΠΕΛΛΑΜΕΤΑΛΛΙΑΣΗΜΑΙΕΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
ΣΟΥΤΣΟΥ 6
ΤΚ 41222 ΛΑΡΙΣΑ
ΑΦΜ: 074499085
Α΄ Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝ.
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ –
ΑΠΟΡ/ΚΑ
ΧΑΡΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΘ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ
ΤΗ 40-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ 065052401
ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
14/2-4-2018
ΑΠΌΦΑΣΗ 802
ΑΔΑ
ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
15/16-4-2018
ΑΠΌΦΑΣΗ 868
ΑΔΑ
613Ι7ΛΗ-ΨΒΜ

Ε.Φ.
073
ΚΑΕ:
1729

Ε.Φ.
073
ΚΑΕ:
1699

Ε.Φ.
073
ΚΑΕ:
1111

Αρ.
Δέσμευσης
120327/1916/
23-05-2018
Α/Α 3037
ΑΔΑΩΟΒ27Λ
Η-ΔΡ8

3.286,00
ΕΥΡΩ

Αρ.
Δέσμευσης
84430/1415/
16-04-2018
Α/Α 2641

449,97
ΕΥΡΩ

ΑΔAΩΥΗ17Λ
Η-ΔΥ6

Αρ.
Δέσμευσης
90309/1500/
19-04-2018
Α/Α 2666

2.000,00
ΕΥΡΩ

ΑΔA6ΙΡΜ7ΛΗ
-ΑΡ2

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1392
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2018, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.136919/1896/
12/06/2018 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
Α. Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2018 για προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 και οι
οποίες νόμιμα αναλήφθηκαν εντός του έτους αλλά δεν ενταλματοποιήθηκαν ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
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Α/Α

1

2

3

4

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

02.04.073.0824.01

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

124,00

02.04.073.0826.01

Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας

98,74

02.04.073.0826.01

Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας

38,39

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών
OTE έτους 2018
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού
COSMOTE του
Αντιπεριφερειάρχη της ς
της ΠΕ Φωκίδας
σύμφωνα με την
οικ.21618/244/29.01.201
8 απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 15.04.2018 έως
14.05.2018
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού
WIND του Υπαλλήλου
του Τμήματος πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ
Φωκίδας σύμφωνα με
την
οικ.21606/242/29.01.201
8 απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 19.04.2018 έως
18.05.2018
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών
ΔΕΗ έτους 2018

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

1.712,00
1.973,13

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Β.Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το Οικονομικό Έτος 2018 από τον ειδικό Φορέα 073, ως εξής:

Α/Α

1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο
οποίος, θα συντάξει
γνωμοδότηση στο
αίτημα του
¨Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης" για
εξώδικό συμβιβασμό
σύμφωνα με το
αριθμ. οικ.
130584/1065/05.06.
2018 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας

02.04.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
πρόσωπων

99,20

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

30.000,00

21.795,96

8.104,84
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ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2.

πληρωμή δαπάνης
για έλεγχο
γνησιότητας ξένων
τίτλων σπουδών
εννιά (9) υπαλλήλων
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

90,00

39.754,70

36.380,55

3.284,15

3.

πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια ειδών
καθαριότητας για τις
ανάγκες του
Διοικητηρίου ν της
Π,Ε Φωκίδας

02.04.073.1231.
01

Προμήθεια ειδών
καθαριότητας

300,00

4.000,00

1.789,58

1.910,42

4.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο
οποίος, θα
εκπροσωπήσει την
Π.Σ.Ε. ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά, στη
δικάσιμο της
21/06/2018, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την
εντολή να
αποκρούσει την από
29/04/2018 και με
αριθμό
ΑΝ102/30.04.2018
αιτηση αναστολής
που ασκησε η
εταιρεία
"ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ "
σύμφωνα με την
αριθμ.TT.132282/10
73/12.06.2018
εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας

02.04.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
πρόσωπων

409,82

30.000,00

21895,16

7.695,02

899,02

103.754,70

81.861,75

20.994,43

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1393
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π Ε.Φωκίδας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Οικ.137585/1906/12/6/2018 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 απευθείας ανάθεση των πιο κάτω αναφερόμενων δαπανών στους
προμηθευτές οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία
με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια
επιλογής σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):
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A/A

1

2

3

4

5

6

Δαπάνη
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ
SERVISE ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΚΗΥ
7933 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΔΑΜ:
18REQ003164245)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ SERVISE
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΚΗΥ
7933 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΔΑΜ:
18REQ003164245)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ
FAX ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ
FAX ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ
FAX ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ
FAX ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

Προμηθευτής
ΑΦΟΙ ΜΠΑΝΤΕΛΑ
Ε.Ε. SERVISEΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ1Ο ΧΛΜ ΙΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ- ΙΤΕΑ
ΤΗΛ.: 2265034000
ΑΦΜ:998590839
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΦΟΙ ΜΠΑΝΤΕΛΑ
Ε.Ε. SERVISEΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ1Ο ΧΛΜ ΙΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ- ΙΤΕΑ
ΤΗΛ.: 2265034000
ΑΦΜ:998590839
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΕΜΜ.&ΣΙΑ ΕΤΕ΄΄
ΔΙΑΚΟΥ 35
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265072301
ΑΦΜ:093844929
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΠΕΡΛΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΑΥΣΙΜΑΛΙΠΑΝΤΙΚΑ΄΄
ΣΑΛΩΝΩΝ 33
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265022500

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
22/4-6-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ: 1270
ΑΔΑ: Ω5ΓΚ7ΛΗ4Γ5

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
22/4-6-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ: 1270
ΑΔΑ: Ω5ΓΚ7ΛΗ4Γ5

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
5/29-1-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:260
ΑΔΑ:6ΚΑΛ7ΛΗΠ6Α

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
5/29-1-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:260
ΑΔΑ:6ΚΑΛ7ΛΗΠ6Α

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1321

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1111

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1111

ΑΦΜ:034118458
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ΄΄
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 14
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265029436

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
5/29-1-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:260
ΑΔΑ:6ΚΑΛ7ΛΗΠ6Α

ΑΦΜ: 046190435
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023670

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
5/29-1-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:260
ΑΔΑ:6ΚΑΛ7ΛΗΠ6Α

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1111

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1111

ΑΦΜ: 069940106
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
3190/5-6-2018
Α/Α 3374
ΑΔΑ:Ψ4ΞΥ7ΛΗΝΝΟ

Αρ. Δέσμευσης
3192/5-6-2018
Α/Α 3376
ΑΔΑ: 6ΝΕΜ7ΛΗ8ΦΚ

Αρ. Δέσμευσης
1350/31-1-2018
Α/Α 1363
ΑΔΑ:ΩΘΠΜ7ΛΗΥΘΠ

Αρ. Δέσμευσης
1350/31-1-2018
Α/Α 1363
ΑΔΑ:ΩΘΠΜ7ΛΗΥΘΠ

Αρ. Δέσμευσης
1350/31-1-2018
Α/Α 1363
ΑΔΑ:ΩΘΠΜ7ΛΗΥΘΠ
Αρ. Δέσμευσης
1350/31-1-2018
Α/Α 1363
ΑΔΑ:ΩΘΠΜ7ΛΗΥΘΠ

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

480,00
ΕΥΡΩ

1690,00
ΕΥΡΩ

1125,24
ΕΥΡΩ

70,00
ΕΥΡΩ

1050,00
ΕΥΡΩ

546,00
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1394
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε.
Βοιωτίας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.134630_4010/12-062018 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
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Α) Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το Οικονομικό Έτος 2018, ως εξής:

Α/Α

1

2

3

4

5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κάλυψη εξόδων
(ηχητική-φωτιστική
κάλυψη ενοικίαση
στολών, κατασκευή
εξέδρας ) για την
συνδιοργάνωση με το
πολιτιστικό Σύλλογο
Δήμου Τανάγρας
Τερψιχόρη του 2
φεστιβάλ
Παραδοσιακών χορών ,
που θα
πραγματοποιηθεί την 87-2018, στο
Σχηματάρι , σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
186 παρ.ΙΙΗ
Κάλυψη εξόδων
(ηχητική-φωτιστική
κάλυψη ενοικίαση
στολών) για την
συνδιοργάνωση
πολιτιστικών
εκδηλώσεων με το
Εκπολιτιστικό –
Περιβαλοντικό Σύλλογο
Θεσπιέων
ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ , που θα
πραγματοποιηθούν
από της 4 εως την 8-72018 , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ
Δέσμευση ποσού για
πληρωμή στη εφημερίδα
Η ΣΚΥΤΑΛΗ για
δημοσίευση της ΣΟΧ
1/2018 για πρόσληψη
προσωπικού
Δέσμευση ποσού για
πληρωμή στη εφημερίδα
ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για
δημοσίευση της ΣΟΧ
1/2018 για πρόσληψη
προσωπικού

Δέσμευση για Λοιπά
έξοδα μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716 και
0717,σύμφωνα με το Ν.
4336/2015 ΦΕΚ 94Α

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

99.350,21

79.560,00

19.790,21

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.05.073.0844.
01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

02.05.073.0844.
01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

3.000,00

99.350,21

83.280,00

16.070,21

02.05.073.0841 .
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις
γενικά

416.64

8.952,80

4.126,41

4.826,39

02.05.073.0841 .
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις
γενικά

391,84

8.952,80

4.543,05

4.409,75

02.05.073.0719.
01

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

29.000.00

59.354,42

30.354,42

29.000,00

3.720,00
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Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό και
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716 και
0717

6

Δέσμευση για Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό και
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715, 0716 και 0717
σύμφωνα με το Ν.
4336/2015 ΦΕΚ 94Α,

7

Συμπληρωματική
δαπάνη για πληρωμή
διακανονισμού
προστίμου Ασωπού,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0892.
01

8

Δαπάνη για πληρωμή
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0892.
01

9

Προμήθεια ειδών
καθαριότητας

02.05.073.1231.
01

Προμήθεια
ειδών
καθαριότητας

10

Πληρωμή ηλεκτρικής
ενέργειας

02.05.073.0832.
01

Ηλεκτρική
ενέργεια

11

Δαπάνες κινητής
τηλεφωνίας

02.05.073.0826.
01

12

Προμήθεια 2 σετ
στεγανοποίησης
κυκλοφορητή Φ 160-250
& 6 σετ ρουλεμάν με
έδρανα 6206 zzj30 για τη
συντήρηση των αντλιών
νερού ψύξης –
θέρμανσης κλιματισμού
του κτιρίου της ΠΕΒ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

13

Προμήθεια
φωτοτυπικών
μηχανημάτων και
εκτυπωτών για τις
ανάγκες των
υπηρεσιών της Π. Ε
Βοιωτίας, σύμφωνα με
το 3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1

02.05.073.0721.
01

15.000.00

39.900,00

24.900,00

15.000,00

500,00

287.138.37

209.638,37

25.361,63

77.000,00

287.138.37

210.138,37

77.000.00

500,00

2.850,00

850,00

2.000,00

26.500.00

144.500,00

118.000,00

26.500,00

Δαπάνες κινητής
τηλεφωνίας

500.00

1.500,00

1.000,00

500,00

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες

471,20

17.269,93

11.628,65

5.641,28

02.05.073.1713.
01

Προμήθεια
γραφομηχανών
μηχανημάτων
φωτοαντογραφι
κής κλπ
μηχανών
γραφείου

23.000,00

24.000,00

223,20

23.776,80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Πάσης φύσεως
δαπανών σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων και
συμβιβαστικών
πράξεων
Πάσης φύσεως
δαπανών σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων και
συμβιβαστικών
πράξεων

179.999,68

684.815,73

484.917,69

199.898,04

Β) Διόρθωση της αρ. 1277/4-6-18 (πράξη 22) απόφασης της Οικ. Επιτροπής με α/α 3 ως προς
τον Ε. Φ, αντί του Ε.Φ 071 στον 073.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο στους α/α: 1, 2 .
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1395
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ , Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 134847_4023/12-062018 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
Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και έγινε ο απαραίτητος
έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147), ως εξής:
A/A

Δαπάνη

1

2

3

4

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ OTS &
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Κάλυψη εξόδων
(Ηχητική-Φωτιστική) για
συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με Σύλλογο
Ελικωνίων Επαρχίας
Λιβαδειάς στα πλαίσια
του 37 Φεστιβάλ
Παραδοσιακού
Δημοτικού Τραγουδιού
Κάλυψη εξόδων
(Βιντεοσκόπηση) για
συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με Σύλλογο
Ελικωνίων Επαρχίας
Λιβαδειάς στα πλαίσια
του 37 Φεστιβάλ
Παραδοσιακού
Δημοτικού Τραγουδιού
Κάλυψη εξόδων
(έντυπο υλικό) για
συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με Σύλλογο
Ελικωνίων Επαρχίας
Λιβαδειάς στα πλαίσια
του 37 Φεστιβάλ
Παραδοσιακού
Δημοτικού Τραγουδιού

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

OTS
ΑΦΜ 095372259
ΔΟΥ ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

986/30-4-18
ΑΔΑ
6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΗΧΟΜΕΤΡΟ
ΑΦΜ 076018425
ΔΥΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1277/4-6-18
ΑΔΑ
Ω5ΓΚ7ΛΗ-4Γ5

STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΦΜ 094228018
ΔΥΟ ΛΑΜΙΑΣ

1277/4-6-18
ΑΔΑ
Ω5ΓΚ7ΛΗ-4Γ5

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΑΦΜ 056569582
ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1277/4-6-18
ΑΔΑ
Ω5ΓΚ7ΛΗ-4Γ5

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

073.0879.0
1

073.0844.0
1

073.0844.0
1

073.0844.0
1

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

2881/4-05-18
ΑΔΑ
6Γ3Θ7ΛΗ-Α9Υ

2.405,60€

3212/06-06-18
ΑΔΑ
ΩΑ3Ι7ΛΗ-Ρ7Β

2.500,00€

3212/06-06-18
ΑΔΑ
ΩΑ3Ι7ΛΗ-Ρ7Β

1.000,00€

3212/06-06-18
ΑΔΑ
ΩΑ3Ι7ΛΗ-Ρ7Β

500,00€

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο στους α/α: 2, 3, 4 .
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1396
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
136700/4008/12/06/2018 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 την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
οικονομικό έτος 2018, ως εξής:

Α/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

παροχή υπηρεσιών
αντικατάστασης του
κεντρικού αυτόματου
πλήρωσης νερού για τις
ανάγκες του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας

2

3

4

5

προμήθεια υλικού
(κεντρικός αυτόματος
πλήρωσης νερού) του
κεντρικού μηχανοστασίου
για τις ανάγκες του
Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας,
Επιστροφή παραβόλου
στην Αντωνιάδη Άννα του
Ευαγγέλου, λόγω κοπής
λανθασμένου παραβόλου
Έγγραφο
113211/11921/22-5-2018
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ. της ΠΕ Εύβοιας
επιστροφή ποσού
επιχορήγησης στο
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης ως
αχρεωστήτως
εισπραχθέντος
έγγραφο 5783/78032/4-62018 του ΥΠ.Α.Α.Τ.
δαπάνη οδοιπορικών της
Δ/νσης Αγροτ. Οικ. &
Κτην/κής στο Πρόγραμμα
καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς έτους
2018

ΚΑΕ

02.02.073.0
869.01

02.02.073.1
729.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού
Προμήθεια
κάθε είδους
μηχανικού
λοιπού
εξοπλισμού

02.02.073.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

02.02.073.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

02.02.073.5
241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

111,60

49,60

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥ
ΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣ
Η

33.763,12

29.374,42

2.000,00

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜ
Ο
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

4.277,10

1.950,40

60,00

1.570,54

170.334,61

1.528,00

167.176,07

1.000,00
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6

δαπάνη υπερωριών
προσωπικού της Δ/νσης
Αγροτ. Οικ. & Κτην/κής
στο Πρόγραμμα
καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς έτους
2018

02.02.073.5
241.01

ΣΥΝΟΛΟ

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

9.000,00

11.791,74

728.040,93

934.138,66

472.805,8
8

245.235,05

503.708,3
0

418.638,62

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1397
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το σύλλογο γονέων & κηδεμόνων του 2ου
δημοτικού σχολείου Ψαχνών, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
133237/3956/12/06/2018 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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων
ευρώ (900,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το
σύλλογο γονέων & κηδεμόνων του 2ου δημοτικού σχολείου Ψαχνών, η οποία θα διεξαχθεί στις
29/06/2018 στο προαύλιο χώρο του 2ου δημοτικού σχολείου Ψαχνών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 9.200,00 ευρώ και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:
ΔΑΠΑΝΕΣ
Ηχητικά- φώτα
Σύνολο με ΦΠΑ

ΠΟΣΑ
900€
900,00 €

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε λευκή ψήφο, λόγω ασάφειας ως προς το περιεχόμενο
της εκδήλωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1398
ΘΕΜΑ 38o: Διόρθωση - έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, που αφορά στην συνδιοργάνωση με τον πολιτιστικό
εξωραϊστικό σύλλογο Λίμνης Άμμου, Αλατσάτων , Μακεδονικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις
28-29/06/2018, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
131396/3904/12/06/2018 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
Διορθώνει την υπ’ αριθμ.1276 /4-6-2018 απόφαση της 22ης συνεδρίασής της , που αφορά
στην συνδιοργάνωση με τον πολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο Λίμνης άμμου, Αλατσάτων,
Μακεδονικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 28-29/06/2018 ως προς τους προμηθευτές:
Αντί του λανθασμένου:
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΟΣΑ

Ηχητική κάλυψη

400€

Αφίσες – έντυπο υλικό

200€

Χαρτικά και είδη εστίασης μιας χρήσης

200€

Σύνολο με ΦΠΑ

800,00 €

Στο ορθό:
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΟΣΑ

Ηχητική κάλυψη

800€

Σύνολο με ΦΠΑ

800,00 €

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844 .
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο, εμμένοντας στην προηγούμενη
τοποθέτηση του κ. Θωμά Γρεβενίτη “εφόσον πρόκειται για διόρθωση”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1399
ΘΕΜΑ 39o: 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. 136703/4009/12-062018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων-λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

ΠΟΣΟ

ΚΑΕ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
1

Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων
για την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ 566
για το έτος 2018
κ.α.:2015ΕΠ56600000 της ΣΑΕΠ 566

1.000,00

02.02.071.9417

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1400
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ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για συνδιοργάνωση χοροεσπερίδας με τον χορευτικό
πολιτιστικό σύλλογο Γυμνού Ευβοίας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
137087/4016/12/06/2018 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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού χιλίων ευρώ
(1.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση χοροεσπερίδας, η οποία θα
διεξαχθεί στις 07/07/2018 στο Γυμνό Ευβοίας
Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 5.090 ευρώ και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:

1.000€

Τυπογραφικά έξοδα

1.000
ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844 .
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1401
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο
«Ελληνικός κινηματογράφος ……η συνέχεια», Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.135651/3993/12/06/2018
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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού οκτακοσίων
ευρώ (800€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης
με τίτλο «Ελληνικός κινηματογράφος ……η συνέχεια», η οποία θα διεξαχθεί στις 29-30/06/2018
στη Λίμνη Ευβοίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 2.500 ευρώ και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες:
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Αφίσες – προβολή - σκηνικά

800€

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ

800 ευρώ

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844 .
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1402
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής
υπηρεσιών, κλπ, οικονομικού έτους 2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 134948/2104/12 Ιουνίου
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
Α) Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή: Δαπανών για προμήθειες, παροχή
υπηρεσιών και αποζημιώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2018 για την ΠΕ Ευρυτανίας ως κατωτέρω:

Α/
Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά την
επισκευή και
συντήρηση του
ΚΗΥ3799 επιβατικού
τζιπ αυτοκινήτου της
Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά τη
συντήρηση και
επισκευή των ΚΗΥ
3776 και ΚΗΥ 3796
επιβατικών
αυτοκινήτων της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ
ΔΙΑΘΕΣΙ
ΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

03.071.
0861.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

248,00

14.000,00

5.215,20

8.536,80

03.071.
0861.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

558,00

14.000,00

5.463,20

7.978,80
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3

4

5

6

Η δαπάνη αφορά τη
συντήρηση και
επισκευή του ΚΗΙ
4356 επιβατικού τζιπ
αυτοκινήτου της Δ.Τ.Ε
της Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών για την
επισκευή των ΚΗΥ
3776 και ΚΗΥ 3796
επιβατικών
αυτοκινήτων της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών για την
επισκευή του ΚΗΙ
4356 επιβατικού τζιπ
αυτοκινήτου της Δ.Τ.Ε
της Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
κάλυψη αποζημίωσης
επικουρικών ιατρών
και ιατρών υπαίθρου
που θα υπηρετήσουν
στις περιοχές του Ν.
Ευρυτανίας για το
έτος 2018, βάση της
υπ. αριθμ.154/2018
απόφασης του
Περιφερειακού
Συμβουλίου
(6Ψ4Ψ7ΛΗ-3ΓΥ) περί
έγκρισης 2ης
Τροποποίησης
Τεχνικού
Προγράμματος
Π.Ε.Ευρυτανίας
(ΚΑΠ 2018).

03.071.
0861.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

105,40

14.000,00

6.021,20

7.873,40

03.073.
1321.0
1

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

446,40

20.000,00

9.229,49

10.324,11

114,78

20.000,00

9.675,89

10.209,33

25.000,00

247.726,77

175.027,0
0

47.699,77

03.073.
1321.0
1

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά
Εκτέλεση
λοιπών έργων
που δεν
κατονομάζοντ
αι ειδικά

03.071.
9779.0
1

(Παροχή
κινήτρων
στους
επικουρικούς
ιατρούς &
ιατρούς
υπαίθρου)

Β) Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή: Δαπάνης συνδιοργάνωσης που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος 2018 για την ΠΕ Ευρυτανίας ως εξής:

Α/Α

1

Αιτιολογία

Πληρωμή δαπάνης
(μεταφορά
συνέδρων) στα
πλαίσια
συνδιοργάνωσης

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Ποσό

Ποσό

Δεσμευθέν

Υπόλοιπο

εγκεκριμένου

ποσό πριν

πίστωσης

δέσμευσης

προϋπολογισμού

την

διαθέσιμο

πίστωσης

και αναμορφώσεις

παρούσα

για

έτους 2018

εισήγηση

δέσμευση

247.726,77

200.027,00

46.199,77

Εκτέλεση λοιπών
03.071.

έργων που δεν

9779.01

κατονομάζονται

1.500,00

ειδικά
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της Π.Σ.ΕΠ.Ε.Ευρυτανίας με
το Ινστιτούτο
Ψυχικής Υγείας
«ΠροςΌψη», υπό
την αιγίδα της Ιεράς
Μητροπόλεως
Καρπενησίου, του
1ου Πανελλήνιου
Επιστημονικού
Επιμορφωτικού
Συνεδρίου Νέων με
θέμα ‘’Πίστη,
Ύπαρξη και Σχέση’’,
που θα διεξαχθεί
στο Καρπενήσι το
διάστημα 27-29
Ιουλίου 2018.
(ΚΑΠ 2018)
18REQ003208877

(Πολιτιστικά,
αθλητικά
προγράμματα και
εκδηλώσεις ευρείας
απήχησης)

Το γεγονός αποτελεί εκδήλωση ευρείας απήχησης, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου 150 νέοι ηλικίας 1830 ετών από όλη την Ελλάδα και κύριος σκοπός της είναι να συμβάλλει στην προαγωγή της καλλιέργειας και
της πνευματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων, όσο και στην πεποίθηση ότι η συνάντηση της μεταμοντέρνας
κοινωνικής πραγματικότητας με παραδοσιακά αξιακά συστήματα, προσδίδει στον κάθε νέο άνθρωπο τη
δυνατότητα να επεξεργαστεί την αλήθεια της ελευθερίας και των επιλογών του, καθώς και να ενισχύσει την
προσπάθεια ανάδειξης του τόπου μέσα από τοπικές εξορμήσεις που έχουν προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθούν.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε λευκή ψήφο ως προς το δεύτερο σκέλος (β) της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1403
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.137623/4955/12/6/2018
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 πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία μας έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρούν τα
κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:

Α/Α

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΚΑΛΗ
Παροχή υπηρεσιών
εκτύπωσης 20 μπλοκ
καταγραφής Ζώντων
Δίθυρων Μαλακίων
(ΖΔΜ) για τις ανάγκες
του τμ. Κτηνιατρικής

1

Παροχή υπηρεσιών
εκτυπώσεων: α) 100
διπλότυπων μπλοκ
χημικό χαρτί μεγέθους
Α4 (ημερήσιο δελτίο
εργασίας απο εδάφους
ψεκασμού Δακοκτονίας)
και β) 100 διπλότυπων
μπλοκ χημικό χαρτί
μεγέθους Α4 (ημερήσιο
δελτίο εργασίας
διαχείρισης
Δακοπαγίδων)

2

1234/29-5-2018
ΑΦΜ:036297199 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Παπαγιαννίδη 1
(περιοχή Τσαλτάκη)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΔΑ:

ΚΑΕ:5244

ΑΦΜ:030576257
ΔΟΥ:Λαμίας
Ταχ.δ/νση: Μ.
Μπότσαρη 28 - Λαμία

Αρ. Δέσμευσης:
3143/4-6-2018

297,60€

ΑΔΑ:
Ψ4ΓΨ7ΛΗ-Ξ2Ι

6ΠΓΧ7ΛΗ-ΠΑ6

1175/21-5-2018
Ε.Φ.: 073
ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗΚΒ1

ΚΑΕ:5241

Αρ. Δέσμευσης:
3072/25-5-2018
ΑΔΑ:
736Ψ7ΛΗ-Δ13

1.180,00€

OSTRIA ΕΠΕ
1245/4-6-2018

Προμήθεια ειδών
καθαρισμού για τις
ανάγκες του 46ου
Βαθμολογικού Κέντρου,
με έδρα το 3ο Γυμνάσιο
Λαμίας

3

Ε.Φ.: 073

Ε.Φ.: 073

ΑΦΜ:095397186
ΔΟΥ:Λαμίας

ΑΔΑ: Ω5ΓΚ7ΛΗ4Γ5

ΚΑΕ:1231

Αρ. Δέσμευσης:
3211/6-6-2018

206,21€

ΑΔΑ:
689Λ7ΛΗ-ΔΝΩ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Υπάτης

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1404
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπανών & δέσμευση πίστωσης έτους 2018 της Π.Ε Φθιώτιδας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
130543/4758/12/06/2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π.Σ.Επρος την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις δαπάνες & την δέσμευση πίστωσης έτους 2018 της ΠΕ Φθιώτιδας, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:
1

SIAL PARIS 2018
(Διεθνής έκθεση τροφίμων & ποτών)

01.071.
9899

30.000,00

01.071.
9899

17.900,00

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
2

ΑΔΑΜ: 18REQ003207146
Προωθητικές ενέργειες - εκδηλώσεις σε
Ελλάδα & εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή & ανάδειξη του τουριστικού
προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας (δράσεις
προώθησης τοπικής γαστρονομίας, τουρισμού
& πολιτισμού στον εσωτερικό χώρο του
αεροδρομίου στα πλαίσια του προγράμματος
“Fly me to the Moon’

45
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Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
ΑΔΑΜ: 18REQ003246410

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος: ”Επειδή δεν υπάρχει κανένας απολογισμός από την συμμετοχή
μας σε ανάλογες διοργανώσεις και καμιά αποτίμηση τυχόν αποτελεσμάτων..
Επειδή δεν έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένοι στόχοι και λειτουργείτε αποσπασματικά..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1405
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό για
δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε Φθιώτιδας, έτους 2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
137245/4944/12/06/2018 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 την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2018 ετών, ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

2

Έγγραφο 130638/513/5-

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

Περιγραφή ΚΑΕ

02.01.073.071
9.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

500,00

90.000,00

51.220,00

38.780,00

02.01.073.072
1.01

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

150,00

90.000,00

77.030,00

12.970,00

Έγγραφο 130638/513/56-2018 Δ/νσης Δια Βίου
ΜάθησηςΑπασχόλησης
-Εμπορίου &
Τουρισμού
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ
δέσμευση ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων της Δ/νσης
Δια Βίου ΜάθησηςΑπασχόλησης
-Εμπορίου &
Τουρισμού, λόγω
μετακίνησης
υπαλλήλου

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΑΕ

Α/
Α
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ
δέσμευση εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης Δια
Βίου ΜάθησηςΑπασχόλησης
-Εμπορίου &
Τουρισμού, λόγω
μετακίνησης
υπαλλήλου

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ
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6-2018 Δ/νσης Δια Βίου
ΜάθησηςΑπασχόλησης
-Εμπορίου &
Τουρισμού

3

4

5

6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ
δέσμευση εξόδων
διανυκτέρευσης
υπαλλήλων της Δ/νσης
Δια Βίου ΜάθησηςΑπασχόλησης
-Εμπορίου &
Τουρισμού, λόγω
μετακίνησης
υπαλλήλου
Έγγραφο 130638/513/56-2018 Δ/νσης Δια Βίου
ΜάθησηςΑπασχόλησης
-Εμπορίου &
Τουρισμού
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(αίτηση αποζημίωσης
“Αφοί Τζούνη ΟΕ” &
Παναγιώτη & Βασιλείου
Τζούνη)
Έγγραφο
123524/1017/12-6-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη παροχής
εργασιών για
αναγόμωσησυντήρησηυδραυλική δοκιμή
πυροσβεστήρων της
Π.Ε. Φθιώτιδας για το
έτος 2018
18REQ003243157 201806-12
Δαπάνη τόκων
σύμφωνα με την αριθμ
1021/2017 Απόφαση
Ειρηνοδικείου Λαμίας
για Δημήτριο
Γλουστιάνο
Έγγραφο
115035/980/17-5-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.072
2.01

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

150,00

20.000,00

18.196,00

1.804,00

02.01.073.087
1.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

297,60

165.072,60

84.826,60

80.246,00

02.01.073.086
9.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

3.500,00

68.081,24

52.443,10

1.5638,14

02.01.073.089
2.01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων

1.300,00

57.089,32

9.864,81

47.224,51
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7

8

9

Επιστροφή παραβόλου
για μίσθωμα
δικαιώματος χρήσης
βοσκήσιμων γαιών
στον Δημήτριο Χειλά
που εκ παραδρομής
κατατέθηκε στον
λογαριασμό της Π.Σ.Ε.
Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης-εισιτήρια
-διόδια-χιλιομετρική
αποζημίωση-ημερήσια
αποζημίωση του
προσωπικού
Δακοκτονίας στην Π.Ε.
Φθιώτιδας (ΙΟΥΛΙΟΣ
2018)
Έγγραφο
12674/131070/6-6-2018
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας
Δαπάνη απογευματινής
υπερωριακής εργασίας
του προσωπικού
Δακοκτονίας για το
Β΄Εξάμηνο έτους
2018(7ος-12ος) στα
πλαίσια του
προγράμματος
Συλλογικής
Καταπολέμησης του
Δάκου Ελιάς στην Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.031
99.02

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

02.01.073.524
1.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής

3.000,00

02.01.073.524
1.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής

5.000,00

34,20

1.352.657,13

849.104,26

503.552,8
7

Έγγραφο
12674/131070/6-6-2018
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Β. Ανάκληση των κάτωθι δεσμεύσεων πίστωσης :




ΚΑΕ 1321.01ΚΑΕ 1321.01ΚΑΕ 1723.01-

ΠΟΣΟ: 455,00€ΠΟΣΟ: 1.500,40€ΠΟΣΟ: 370,00€-

Α/Α δέσμευσης 2180
Α/Α δέσμευσης 2578
Α/Α δέσμευσης 2633

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1406
ΘΕΜΑ 46ο: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 20% ΠΣΕ,
οικονομικού έτους 2018, Π.Ε Φθιώτιδας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4970/12/06/2018
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
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Εγκρίνει την ολική ανάκληση της αριθμ 2693/2018 (ΑΔΑ: ΩΟΖΡ7ΛΗ-ΡΚΣ) δέσμευσης
πίστωσης που αφορά “Προωθητικές ενέργειες - εκδηλώσεις σε Ελλάδα & εξωτερικό για την
ενίσχυση, προβολή & ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας (καλοκαιρινή
τουριστική καμπάνια σε συρμούς & χώρους του ΜΕΤΡΟ) (παράπλευρη εκδήλωση στο ΜΕΤΡΟ
για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος κατά τις ημέρες της καμπάνιας στο ΜΕΤΡΟ).
Συνολικού ποσού 4.910,00 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1407
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ137293/1280/12/06/2018
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις μετακινήσεις του εντεταλμένου συμβούλου, για θέματα επιχειρηματικότητας και
εξωστρέφειας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ως
εξής:


Τετάρτη 13 Ιουνίου – Χαλκίδα

Συμμετοχή σε συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη και με εταιρίες της Περιφέρειας Στερεάς, ώστε
να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης –
«ΓΕΦΥΡΑ». Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Χαλκίδα.
Εκτιμώμενη Προκαλούμενη Δαπάνη Μετακίνησης: 90,00€


Τρίτη 19 Ιουνίου – Αθήνα

Για συμμετοχή σε συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την πορεία του
έργου του Φυσικού Αερίου και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
Εκτιμώμενη Προκαλούμενη Δαπάνη Μετακίνησης: 120,00€
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1408
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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
Κωνσταντίνος Μπακογιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Φακίτσας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία Μίλη

Χαράλαμπος Σανιδάς
Ηλίας Σανίδας
Ευστάθιος Κάππος
Δημήτριος Βουρδάνος
Δημήτριος Τιμπλαλέξης
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό (€)

Ισοπεδωτής ΚΥ 460
1 υδραυλική αντλία
αλλαγής ταχυτήτων
CPV
42121000-3 (1.240,00 €)
1

Μετάβαση στο Καρπενήσι
για αντικατάσταση
υδραυλικής αντλίας
αλλαγής ταχυτήτων και
ρύθμιση κυκλώματος

ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ SERVICE
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1055/7.5.2018
ΑΔΑ: 687Μ7ΛΗ-0ΡΦ

071 - 9459

ΑΔΑ: Ω3ΓΙ7ΛΗ-2Ι8

1.736,00

ΑΦΜ:
062198513/ΔΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

CPV
50531000-6 (496,00 €)

2

CPV
50531000-6 (11.160,00 €)

CPV
42612000-9 (13.516,00 €)

ΦΑΚΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΦΜ:
022585844/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1055/7.5.2018

ΑΔΑ: 6Χ6Σ7ΛΗ-3Λ5

ΑΔΑ: 687Μ7ΛΗ-0ΡΦ

24.676,00

071 - 9459

51

ΑΔΑ: 6ΚΖΠ7ΛΗ-1Κ4

A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 9459

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό (€)

26.412,00
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