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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 2ης Ιουλίου 2018

Αριθμός Πρακτικού 26

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος

όροφος - Λαμία), σήμερα 2 Ιουλίου 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,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή
της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 150202/1926/27-06-2018
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. 25/25-06-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Rahman Mateur].

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Αθανασίου
Ζυγογιάννη].

ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού με το «Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας), κατόπιν της έκδοσης
της με αριθμό 7930/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΘ/ΔΑΣ», (καθαρισμός της βλάστησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας
στην Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών και στους παραδρόμους αυτής).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς και β) ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου :“ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ “.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς και β) ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,
προϋπολογισμού 245.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση α) του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ) ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ” του έργου
“ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” και β) κατακύρωση της σύµβασης του έργου, ΠΕ Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.με τον τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού συστήματος Ορχομενού»,
ΠΕ Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ Χ.Θ 8+120 ΕΩΣ
Χ.Θ.8+560 ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α,
ΠΕ Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΛΙΩΝ
ΜΟΝΑΧΩΝ Ι.Μ. ΒΡΑΧΑΣ» με ανοικτό διαγωνισμό, β) των όρων και των λοιπών τευχών της
δημοπράτησης, προϋπολογισμού 300.000,00€ με Φ.Π.Α, Π. Ε Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση α) του πρακτικού ΙΙ/25-6-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019»,
προϋπολογισμού 6.730.000,00€ με ΦΠΑ και β) κατακύρωση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση α) του πρακτικού ΙΙ/25-6-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με ΦΠΑ
και β) κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) του πρακτικού ΙΙ/ 25-06-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔAΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και β) κατακύρωση του
αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 15o: Τροποποίηση των υπ’αριθμ.1307/11-06-2018 και 1422/25-06-2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον αριθμό των μελών των επιτροπών διαγωνισμών της
Π.Ε.Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2016, προϋπολογισμού 210.000,00€ με Φ.Π.Α, ΠΕ
Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ-ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ: 8+120 ΕΩΣ Χ.Θ:
11+627,05». Προϋπολογισμού: 6.400.000,00 € με ΦΠΑ, ΠΕ Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Οδός πρόσβασης
προς Λιμάνι Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΣΥΧΝΙΚΟ», προϋπολογισμού 60.000,00€ με τον ΦΠΑ, Π. Ε Ευρυτανίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση α) του 1ου πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου
χλοοτάπητα στο γήπεδο Ν. Αρτάκης» και β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, προϋπολογισμός
55.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Π. Ε Ευρυτανίας για ένα έτος και β) των όρων της διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 22o: ΄Εγκριση: α) της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ", προϋπολογισμού 52.433,40 € ευρώ με ΦΠΑ και β) της υπ'
αριθμ. 12/2018 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές καθώς και των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού, ΠΕ Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,
Π. Ε Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ελαστικών στόλου
οχημάτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2018», και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, Π. Ε Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για το έργο “Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019 - Απευθείας ανάθεση προμήθειας
προνυμφοκτόνων και ακμαιοκτόνων σκευασμάτων στα πλαίσια του προγράμματος
καταπολέμησης κουνουπιών στους ορυζώνες της ΠΕ Φθ/δας (έτος 2018)”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 26o: Ανάθεση εργασιών - παραδοτέων της Πράξης με τίτλο «Innovative cultural and
creative clusters in the MED area - Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές
συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA», και συνολικό προϋπολογισμό
171.062,00€, Κωδικός έργου: 2017ΕΠ35620000. Α και Β Εξάμηνο 2018, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 27o: Ανάθεση εργασιών - παραδοτέων της Πράξης «Πολιτιστικές και Δημιουργικές
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Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Interreg Europe - RCIA», με κωδικό έργου 2017ΕΠ35620001. Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2018, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 28o: α) Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και β)
Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1387/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 30o:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του από 22/06/2018, 2ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών για την μεταφορά μαθητών της ΠΕ
Ευβοίας .

ΘΕΜΑ 32o: Διόρθωσης ως προς το όνομα οικονομικού φορέα της υπ.αρ. 62/08-01-2018
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ανάθεση ΝΕΩΝ δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και
2019-2020 κατόπιν διαπραγμάτευσης (18/12/2017), ΠΕ Ευβοίας .

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση: α) της διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και
Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2018-2019 και
2019-2020, λόγω αδιάθετων τμημάτων (άγονα) και νέων αναγκών μεταφοράς που προέκυψαν
μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των νηπίων, προϋπολογισμού 436.119,04€, β) των όρων
της διακήρυξης και γ) της Πολυετούς δέσμευσης πίστωσης, Π Ε.Φωκίδας .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία .

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό της Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών, κλπ,
οικονομικού έτους 2018.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης περί "Προμήθειας και ετήσιας συντήρησης
του προγράμματος Tekton Pro και τοίχου αντιστήριξης για το κλειδί με SN 4897" για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π. Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37o: Λήψη απόφασης σχετικά με παροχή ή μη αποζημιώσεως, για ζημιά που υπέστη
διερχόμενο όχημα, εξαιτίας της ανωμαλίας του οδοστρώματος στον δυτικό παράδρομο 2οχ/θ
Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας., ύψους διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €), Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για το έργο “Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019 -Παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας από
εδάφους στους ορυζώνες της Λαμίας.” για το έτος 2018, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για το έργο “Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019 - Ανάπτυξη πολυπαραγοντικού
παραμετροποιημένου συστήματος ελέγχου εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και καινοτομική
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εφαρμογή για την καταπολέμηση κουνουπιών με χρήση UAV.” για το έτος 2018, Π.Ε.
Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2018».

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π Ε.Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2018, Π Ε.Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π. Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ , Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2018, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 51ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με
τίτλο: “ Μελέτη ενίσχυσης γέφυρας στη θέση ΤΟΥΜΠΡΙ ΖΕΜΕΝΟΥ της εθνικής οδού Λιβαδειάς -
Δελφών ”, προϋπολογισμού 184.403,34 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 52ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ»,
προϋπολογισμού 219.410,35€ με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 53ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΕΣ
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ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού με ημερομηνία 21-06-2018 της επιτροπής συντονισμού και
παραλαβής του έργου με τίτλο: “Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
τα έτη 2016 & 2017”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

Παρόντα μέλη οκτώ (8) οι κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας, Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος
Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Δημήτριος Τιμπλαλέξης
(αναπληρωματικό μέλος του Θωμά Γρεβενίτη), Γεώργιος Γκικόπουλος, Παναγιώτης Ευαγγελίου.

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης ο οποίος
αναπληρώθηκε ως ανωτέρω .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπροέδρος 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. 26793/291/5-
02-2018 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 και
3. Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής

Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΣΕ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πριν την έναρξη της συνεδρίασης έθεσε τα εξής ζητήματα:

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ.

Με αφορμή ανακοίνωση της Διεύθυνσης αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Φθιώτιδας όσον αφορά
την καταπολέμηση του δάκου, σημειώνουμε :

 Ποιος, πότε και με ποια εκτίμηση καθόρισε την καρποφορία των ελαιοδέντρων ; Πως
χαρτογράφησε την παραγωγή και ποια είναι η κατανομή της σε ολόκληρο τον νομό.

 Με ποια πολιτική ευθύνη δίνεται οδηγία στους παραγωγούς να κάνουν μόνοι τους
ψεκασμούς για δακοκτονία, που αντιστοιχεί στην απαράδεκτη αντίληψη Ο ΣΩΖΩΝ
ΕΥΑΤΟΝ … ΣΩΘΕΙΤΟ.

 Ποιος ευθύνεται στην καθυστέρηση και το μπλοκάρισμα του διαγωνισμού ; Ποιος
παρακολουθούσε πολιτικά τα ζήτημα ;

Η κατάσταση που δημιουργείται είναι απαράδεκτη και δημιουργεί ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ στην Περιφέρεια, για την άμεση λήψη των κατάλληλων και επιστημονικά
ενδεδειγμένων μέτρων….. Στην επιλογή ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ διεκπεραίωσης των
υποχρεώσεων της.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Η κουνουποκτονία, η δακοκτονία , η προμήθεια άλατος και η χρήση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων .. αποτελούν μόνιμη και σταθερή ανάγκη ολόκληρης της
Περιφέρειας που πρέπει να ικανοποιείται έγκαιρα και επίκαιρα, χωρίς καμιά καθυστέρηση.
Σε αυτή την βάση πρέπει να καθιερωθούν :

- Η τριετής διάρκεια των συναπτόμενων συμβάσεων.
- Ο πολιτικός έλεγχος και η παρακολούθηση τους ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η
αποτελεσματικότητα τους.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και πολυετούς δέσμευσης πίστωσης για το έργο
“Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση
επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής προστασίας”, ΠΕ Φθιώτιδας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για
συνδιοργάνωση της ετήσιας μουσικοχορευτικής παράστασης του Λαογραφικού Συλλόγου
παραλίας Αυλίδας, ΠΕ Εύβοιας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για τη λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της
επιτροπής λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της εκδήλωσης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για
συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κανηθιώτικα», ΠΕ Εύβοιας.

Η συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για τη λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της
επιτροπής λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της εκδήλωσης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ, (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ).

Η συζήτηση του εν λόγω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, κρίνεται αναγκαία δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Σύλλογο των Ξηρονομαίων,, ΒΟΙΩΤΙΑ.
Η συζήτηση του εν λόγω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, κρίνεται αναγκαία δεν υπάρχει

χρονικό περιθώριο για λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού: «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2018
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της ΠΕ Ευρυτανίας, Προϋπολογισμού: 74.241,28€ με
Φ.Π.Α.

Η έκτακτη εισαγωγή του θέματος κρίνεται αναγκαία λόγω έναρξης της αντιπυρικής
περιόδου.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2018», (αναδρομικά δικαστικής απόφασης).

Η έκτακτη εισαγωγή του θέματος κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μην εκπνεύσει το
χρονικό διάστημα για το οποίο έχει ήδη γίνει ο υπολογισμός των τόκων της δικαστικής
απόφασης (σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει αύξηση του ποσού των τόκων).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε.
Εύβοιας, (Δράση:Προωθητικές Ενέργειες-Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό για την
ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας).

Το θέμα εισάγεται ως έκτακτο λόγω της ημερομηνίας έναρξης της εκδήλωσης, ήτοι στις
06/07/2018.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς αρχιτεκτονικής προμελέτης έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΗ ΚΛΑΥΣΙΟΥ”, ΠΕ Ευρυτανίας .
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Το επείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη να κατατεθεί το δυνατόν συντομότερα η
προμελέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να εγκριθεί από
το κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), διαδικασία η οποία απαιτεί μεγάλο χρόνο.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης του ΚΗΙ
4294 οχήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. για ένα έτος, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η έκτακτη εισαγωγή του θέματος κρίνεται αναγκαία διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της Επιτροπής, λόγω της
αναγκαιότητας της ασφάλισης του ανωτέρω οχήματος για την αποφυγή απο κάθε πιθανό
κίνδυνο.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11ο: Έκφραση γνώμης σχετικά με τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στον
διαγωνισμό του υποέργου: «Κατασκευή νέων αναβαθμών γέφυρας Βίστριζας και αποκατάσταση
συρματοκιβωτίων» του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον Σπερχειό ποταμό και
στους συμβάλλοντες χειμάρρους σε αυτόν», ΠΕ Φθιώτιδας .

Το θέμα τίθεται για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για λόγους κατεπείγοντος,
καθόσον, υφίσταται κώλυμα ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και περαιτέρω
καθυστερήσεις, οι οποίες αποβαίνουν σε βάρος του διαγωνισμού.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για το έργο “ Απευθείας
ανάθεση προμήθειας εντομοκτόνου σκευάσματος για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς”,
(Λιβανάτες), ΠΕ Φθιώτιδας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1461

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και πολυετούς δέσμευσης πίστωσης για το έργο
“Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση
επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής προστασίας”, ΠΕ Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 148243/5202/26-6-
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 πληρωμή δαπάνης και την σχετική πολυετή δέσμευση πίστωσης για το έργο

“Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση
επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής προστασίας” στα πλαίσια του προγράμματος ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΛΙΔΡΟΜΟ ΤΗς ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (LIFE 11 NAT/GR/1014) για τα έτη
2018-2019 , ως εξής:

Α) Για το οικονομικό έτος 2018,
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Β) Για το οικονομικό έτος 2019, πολυετή δέσμευση πίστωσης ΚΑΕ 01.071.9919.01
ποσού 30.319,35 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1462

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για
συνδιοργάνωση της ετήσιας μουσικοχορευτικής παράστασης του Λαογραφικού Συλλόγου
παραλίας Αυλίδας, ΠΕ Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.142952/4214/ 28-06-
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, εξακοσίων

ευρώ (600€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση ετήσιας
μουσικοχορευτικής παράστασης, η οποία θα διεξαχθεί στις 21 Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό
σχολείο Παραλίας Αυλίδας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 4.300 ευρώ και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες :

Κατηγορία εξόδων Ποσό
Ήχος & φώτα 600 €
Σύνολο με ΦΠΑ 600 €

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 1463

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για
συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κανηθιώτικα», ΠΕ Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ142742/4210/28-06-
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

1

ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΡΟΣ
ΚΑΛΛΛΙΔΡΟΜΟ ΤΗς ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (LIFE 11 NAT/GR/1014) και
συγκεκριμένα Προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση
πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και
μέτρα αντιπυρικής προστασίας”

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

ΑΔΑΜ: 18REQ003313902

01.071.9919 ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Κ.Α.Π 165.619,65

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 165.619,65

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης ποσού, Χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την συνδιοργάνωση των
πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κανηθιώτικα», οι οποίες θα διεξαχθούν στις 21 Ιουλίου 2018 στη
νέα πλατεία Κανήθου Σμηναγού Παντελή Γκέλη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 7.300 ευρώ και η Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες

Κατηγορία εξόδων Ποσό
Ορχήστρα με χάλκινα 1.500 €
Σύνολο με ΦΠΑ 1.500 €

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ευβοίας
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 02073, ΚΑΕ 0844 .
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΥΣ) με μοναδικό αριθμό καταχώρησης 18REQ003280665 2018-06-19.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε Λευκή ψήφο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1464

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ, (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 152327_4392/ 29-
06-2018 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
Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι

αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο
απαιτούμενος 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

1

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
Ν.ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΦΜ 133606042
Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1395/18-6-18
ΑΔΑ

6Κ2Π7ΛΗ-1Κ4
073.0844.01

3280/21-06-18
ΑΔΑ

Ω79Θ7ΛΗ-ΦΥΨ
1.413,60€

2

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΦΜ 044212909
Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ

1395/18-6-18
ΑΔΑ

6Κ2Π7ΛΗ-1Κ4
073.0844.01

3280/21-06-18
ΑΔΑ

Ω79Θ7ΛΗ-ΦΥΨ
620,00€

3

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ
ΗΧΗΤΙΚΗ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

Γ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Ε.
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΑΦΜ 081760792
Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

1395/18-6-18
ΑΔΑ

6Κ2Π7ΛΗ-1Κ4
073.0844.01

3280/21-06-18
ΑΔΑ

Ω79Θ7ΛΗ-ΦΥΨ
1.674,00€

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Β) Διορθώνει στο ορθό, ως προς το ποσό την αρ. 501/26-2-18 (πράξη 9) απόφασή της με α/α 6
αντί του ποσού 796,00€ που εκ παραδρομής ζητήθηκε (Δεν είχε ζητηθεί το Φ.Π.Α.),ποσό
987,04€.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε Λευκή ψήφο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1465

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Σύλλογο των Ξηρονομαίων,, ΒΟΙΩΤΙΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.151869-4374/ 29-6-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 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:

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε Λευκή ψήφο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1466

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού: «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2018
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της ΠΕ Ευρυτανίας, Προϋπολογισμού: 74.241,28€ με
Φ.Π.Α.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.152024/2131/ 28-
06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (28-06-2018) της Επιτροπής Διαγωνισμού: «Μίσθωση

μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2018

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη εξόδων έντυπο
υλικό,ενοικίαση στολών
και καθισμάτων ) για
την συνδιοργάνωση
πολιτιστικών
εκδηλώσεων με το
Σύλλογο των
Ξηρονομαίων , που θα
πραγματοποιηθεί από
την 14-7-2018, εως 15-
7-18 , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ

02.05.073.0844.
01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

2.000.00 99.350,21 90.280,00 9.070,21

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.000.00 99.350,21 90.280,00 9.070,21 2000,00

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» και κατακυρώνει τα διάφορα τμήματα της σύμβασης
στους προσωρινούς αναδόχους σύμφωνα με τον εξής πίνακα:

Α/Α Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

1 «ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω»

44€/ώρα για 112
ώρες 6.110,72 €

2 «ΜΠΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση Διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

38€/ώρα για 112
ώρες 5.277,44 €

3

«ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση Φορτηγού έως 10 ton»

20€/ώρα για 80
ώρες 1.984,00 €

για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση Φορτηγού άνω των 10 ton» 22€/ώρα για 80
ώρες 2.182,40 €

4 «ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΟΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση Προωθητήρα έως 161 ΗΡ»

39€/ώρα για 96
ώρες 4.642,56 €

5 «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω»

44€/ώρα για 112
ώρες 6.110,72 €

6 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση Φορτηγού άνω των 10 ton»

22€/ώρα για 80
ώρες 2.182,40 €

7 «ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3 : «Μίσθωση Φορτωτή από 91 ΗΡ έως 160 ΗΡ»

39€/ώρα για 112
ώρες 5.416,32 €

8

«ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή 70 ΗΡ και άνω»

21€/ώρα για 112
ώρες 2.916,48 €

για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση Φορτηγού έως 10 ton» 19€/ώρα για 80
ώρες 1.884,80 €

9
«ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ»
για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση Χορτοκοπτικού οχήματος ή Καλαθοφόρου
οχήματος»

40€/ώρα για 176
ώρες 8.729,60 €

10 «ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή 70 ΗΡ και άνω»

22€/ώρα για 112
ώρες 3.055,36 €

11 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 9: «Μίσθωση Προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω»

49€/ώρα για 96
ώρες 5.832,96 €

12 «ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3 : «Μίσθωση Φορτωτή από 91 ΗΡ έως 160 ΗΡ»

39€/ώρα για 112
ώρες 5.416,32 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1467

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2018», (αναδρομικά δικαστικής απόφασης).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.153458/5395/29/06/2018 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
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 , ως εξής:

Α/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1468

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε.
Εύβοιας, (Δράση:Προωθητικές Ενέργειες-Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό για την
ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.153807/4602/29/06/2018 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 τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι στους

προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1469

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς αρχιτεκτονικής προμελέτης έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΗ ΚΛΑΥΣΙΟΥ”, ΠΕ Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.159796/603/29-06-
2018 έγγραφο του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αποδέχεται την αρχιτεκτονική προμελέτη του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΗ
ΚΛΑΥΣΙΟΥ” της Π.Ε. Ευρυτανίας, δωρεά: Της Κας Ελένης Καρκαζή-Πουρνάρα και του Κου
Νικολάου Δ. Πουρνάρα. Η προμελέτη συντάχθηκε από τον αρχιτέκτονα κ. Αντρέα Λαμπρόπουλο
και με την πλήρη συνεργασία της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας, του μελετητή και των αρχαιολογικών
υπηρεσιών με σκοπό την ανάδειξη και την προστασία του σημαντικότερου αρχαιολογικού
μνημείου της Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1470

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης του ΚΗΙ
4294 οχήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. για ένα έτος, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.153970/5416/
2/7/2018 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

1

Δαπάνη τόκων για
αναδρομικά δικαστικής
απόφασης(μισθολογικά)
σύμφωνα με την αριθμ.
157/2018 απόφαση
Ειρηνοδικείου Λαμίας

02.01.073.0892.
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων

5.000,00 57.089,32 11.164,81 45.924,41

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 5.000,00

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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αποφασίζει ομόφωνα
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 απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό1471

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11ο: Έκφραση γνώμης σχετικά με τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στον
διαγωνισμό του υποέργου: «Κατασκευή νέων αναβαθμών γέφυρας Βίστριζας και αποκατάσταση
συρματοκιβωτίων» του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον Σπερχειό ποταμό και
στους συμβάλλοντες χειμάρρους σε αυτόν», ΠΕ Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ)
112119/972/02/07/2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αποδέχεται την γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε και:

(i) Ανακαλεί την με αριθμό 463/2016 (Αριθμός Πρακτικού 12/21-03-2016, θέμα 9ο,
ΑΔΑ:ΩΤ577ΛΗ-ΒΚ2) απόφασής της,
(ii) Ανακαλεί την με αριθμό 913/2018 (Αριθμός Πρακτικού 16/23-04-2018, θέμα 11ο,
ΑΔΑ:6ΥΖΧ7ΛΗ-351) απόφασής της,
(iii) Εγκρίνει εκ νέου, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.79467/4057/16-04-2018 εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το ΙΙ Πρακτικό
Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 68687 και κατακυρώνει την σύμβαση του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1472

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για το έργο “ Απευθείας
ανάθεση προμήθειας εντομοκτόνου σκευάσματος για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς”,
(Λιβανάτες), ΠΕ Φθιώτιδας .

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.
Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1
Ασφάλιση του ΚΗΙ 4294

ΕΙΧ για χρονικό
διάστημα ενός έτους.

ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Α.Ε.Α.Ε.

ΑΦΜ: 094035800 ΔΟΥ:
Φ.Α.Ε. Αθηνών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας
81-83, 15124 Μαρούσι

997/30-4-2018

ΑΔΑ:

6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0899

Αρ. Δέσμευσης:
2907/7-5-2018

ΑΔΑ:
ΩΣ4Μ7ΛΗ-ΛΛ1

ΑΔΑΜ:
18REQ003077842

212,00€

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.202/153890/02/07/
2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την δέσμευση πίστωσης, ποσού 22.600 είκοσι δύο χιλιάδων

εξακοσίων ευρώ (22.600 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13%), για την προμήθεια
οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου dimethoate για τις ανάγκες της προστασίας της
ελαιοπαραγωγής της περιοχής των Λιβανατών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1473

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 25/25-06-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 25/25-06-2018 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1474

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Rahman Mateur].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
143584/1144/26/06/2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Βασιλική

Τσιγκόλη του Χαραλάμπους, Δικηγόρο Λαμίας (Α.Μ.Δ.Σ. Λαμίας:376), κάτοικος Λαμίας, επί της
οδού Καποδιστρίου, αρ.3, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 19/07/2018, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 15/09/2014 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ71/16.09.2014
προσφυγή που άσκησε ο Rahman Mateur, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διαφώνησε με την εισήγηση δηλώνοντας : “Αφορά επιβολή
προστίμου ύψους 5.000 ευρώ σε μετανάστη, λόγω έλλειψης άδειας άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου.
Πρόκειται για φτωχό βιοπαλαιστή..Προτείνουμε να μην παρέμβουμε σαν Περιφέρεια”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1475

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Αθανασίου
Ζυγογιάννη].

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
143291/1124/26/06/2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Μαριάνθη

Σαξώνη του Σπυρίδωνος, Δικηγόρος Λαμίας (Α.ΜΔ.Σ.Λαμίας ) κάτοικος Λαμίας, επί της οδού
Λεωσθένους, αρ.12 η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 19/07/2018, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 28/01/2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ6/01.02.2013 προσφυγή που
άσκησε ο Αθανάσιος Ζυγογιάννης, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου που ορίζεται, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, για μελέτη
φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1476

ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού με το «Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας), κατόπιν της έκδοσης
της με αριθμό 7930/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
148312/1163/26/06/2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Αποδέχεται την από 21.06.2018 γνωμοδότηση της Σοφίας Αναγνωστάκου, Δικηγόρου

Άμφισσας,
(ii) Παραιτείται από τη με αριθμό κατάθεσης 3477/2017 Έφεση, που άσκησε ενώπιον

του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και συζητείται στις
19 Νοεμβρίου 2018,

(iii) Εγκρίνει: α) την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως διατυπώθηκε στο από 16
Απριλίου 2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου Νομικής Υπηρεσίας 85404/769/17.04.2018 αίτημα
του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., και β) την καταβολή στο ενάγον νομικό
πρόσωπο το επιδικασθέν, δυνάμει της με αριθμό 7930/2017 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Άμφισσας, ποσό του κεφαλαίου απαλλαγμένο τόκων και δικαστικών εξόδων, ήτοι
το ποσό των 38.305 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1477

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΘ/ΔΑΣ», (καθαρισμός της βλάστησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας
στην Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών και στους παραδρόμους αυτής).

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. Α)
145968/7729/21-06-2018 και Β) 148030/7840/25-06-2018 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την δαπάνη στην παρακάτω εταιρεία:

1.ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε " για τον καθαρισμό της βλάστησης του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών και στους παραδρόμους αυτής, για
την βελτίωση της οδικής ασφάλειας ", η δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο
ποσό των 6.547,20 € με Φ.Π.Α. 24%.

Β) Εγκρίνει τις δαπάνες στις παρακάτω εταιρείες:

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού, στην ΕΟ
Λαμίας – Άμφισσας, περιοχών της Δ.Ε. Μακρακώμης , ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου
Μακρακώμης και περιοχών της ΔΕ Ξυνιάδος του Δήμου Δομοκού", η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 14.731,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας
στην Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού , Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου και σε τμήματα του οδικού δικτύου της
ΔΕ Αγίου Γεωργίου , ΔΕ Μακρακώμης και ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης , η δε
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 3.174,40 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ ΟΕ για τον αποχιονισμό της Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.984,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση
αυτού στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 8.593,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΑΒΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο
ποσό των 1.364,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

1. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Γοργοποτάμου – Δέλφινο- Κουμαρίτσι , της Δ.Ε.
Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων , η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο
ποσό των 1.116,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου και στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης , η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο
ποσό των 992,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας,
στην Ε.Ο. Λυχνό - Καστανιά της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 595,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας ,
στην Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου , η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο
ποσό των 5.406,40 € με Φ.Π.Α. 24%.
5. ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε. , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού- Ν. Μοναστήρι και στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Δομοκού
του Δήμου Δομοκού, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των
2.666,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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1. ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ του ΗΛΙΑ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Άμφισσας και Λαμίας-Καρπενησίου και στο οδικό
δίκτυο της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 3.286,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. CERMA JANI του KOLI για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην
Επ. Οδό Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται
στο ποσό των 3.769,60 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για το αποχιονισμό του οδικού δικτύου Άγιος Γεώργιος –
Δίκαστρο – Περίβλεπτο - Πιτσιωτά της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 793,60 € με Φ.Π.Α. 24%.

4. ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του Στυλιανού για το αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην
Ε.Ο. Μάρμαρα - Ανατολή της ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης , η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.432,20 € με Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1478

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς και β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου :“ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ “.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.149144/7900/26/06/2018 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
1. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής

προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ” με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ .71063

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ ΟΕ»,
με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 63732 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα επτά και
εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (67,74 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1479

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς και β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,
προϋπολογισμού 245.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.148854/7876/26-06-2018 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 κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής

προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 73063.

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη της εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ”,
με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 75012. και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα έξι και
δεκαπέντε τοις εκατό (56,15%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
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Ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου έδωσε λευκή ψήφο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1480

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση α) του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ) ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ” του έργου
“ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” και β) κατακύρωση της σύµβασης του έργου, ΠΕ Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149397/7925/26 / 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
1. Εγκρίνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας του υποέργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ) ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ” του έργου
“ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 70929.

2. Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 65615 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα ένα και πενήντα πέντε τοις εκατό (61,55%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1481

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.με τον τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού συστήματος Ορχομενού»,
ΠΕ Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149894/7949/26-
6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση αρδευτικού

συστήματος Ορχομενού», συνολικού ποσού 2.524.556,21€ (με το ΦΠΑ) επί πλέον όσον αφορά
τις εργασίες και το ποσό που αναλογεί για τον συντελεστή ΦΠΑ 24%, όπως αυτός συντάχθηκε
από την Δ/νουσα Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1482

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ Χ.Θ 8+120 ΕΩΣ
Χ.Θ.8+560 ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α,
ΠΕ Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.149858/7939/26-06-2018 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
1. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής

προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ
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- ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ Χ.Θ 8+120 ΕΩΣ Χ.Θ.8+560 ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 73437.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης “ΠΡΟΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔΕ” με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 77483.

3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,
με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 76526 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα έξι και
εβδομήντα οχτώ τοις εκατό (36,78%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1483

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΛΙΩΝ
ΜΟΝΑΧΩΝ Ι.Μ. ΒΡΑΧΑΣ» με ανοικτό διαγωνισμό, β) των όρων και των λοιπών τευχών της
δημοπράτησης, προϋπολογισμού 300.000,00€ με Φ.Π.Α, Π. Ε Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 147447/2065/25-
06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΛΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ι.Μ. ΒΡΑΧΑΣ», με κωδικό αριθμό 2017ΕΠ06600013 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066,
με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 Ν.4412/2016).

2. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης.
3. Εγκρίνει την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν τον φάκελο της

τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς).

4. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου
της ΔΤΕ της Π.Ε. Ευρυτανίας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα ειδικότερα όπως:

 Με σχετική απόφαση Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας, να γίνετε δεκτή η
αποδοχή αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής
προσφοράς όπως ορίζει το άρθρο 3, παρ. 3.6 της διακήρυξης.

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

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

 Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου
της ΔΤΕ της Π.Ε Ευρυτανίας, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής
δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας
ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του πιστοποιημένου
χρήστη κ. Κων/νου Κοντοπάνου.

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

 Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου
της ΔΤΕ της Π.Ε Ευρυτανίας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας», να κοινοποιήσει την απόφαση έγκρισης του 1ου πρακτικού του
διαγωνισμού σε κάθε προσφέροντα, να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε
προσφέροντα, εκτός του προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον
προσωρινό ανάδοχο για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 4.2ε της
διακήρυξης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: “Δεν θεωρούμε πως το συγκεκριμένο έργο είναι
υποχρέωση της πολιτείας, αλλά της Εκκλησίας. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1484

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση α) του πρακτικού ΙΙ/25-6-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019»,
προϋπολογισμού 6.730.000,00€ με ΦΠΑ και β) κατακύρωση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3423/148692/25-6-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει του Πρακτικού ΙΙ/25-6-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του

έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. 2017 ΣΑΕΠ/ 566, ΚΩΔ/MIS: 2014ΕΠ56600003 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
6.730.000,00€ (με ΦΠΑ). Σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρξαν ελλείψεις και προτείνεται η
κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ».

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ως άνω έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019» στην εργοληπτική εταιρεία
«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70990) που προσέφερε ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 40,03%.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν εφόσον και όταν συντρέξουν συσσωρευτικά τα εξής:
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).
β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από
σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1485

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση α) του πρακτικού ΙΙ/25-6-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με ΦΠΑ
και β) κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου, Π.Ε. Βοιωτίας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3418/148383/25-6-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
 Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ/25-6-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΟΔΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. 2017 ΣΑΕΠ/ 766, ΚΩΔ/MIS:
2017ΕΠ76600008 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ)

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στην εργοληπτική εταιρεία «ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 64925) που προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης 68,44% .
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν εφόσον και όταν συντρέξουν συσσωρευτικά τα εξής:
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).
β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από
σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1486

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) του πρακτικού ΙΙ/ 25-06-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔAΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και β) κατακύρωση του
αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3424/148706/ 25-6-

2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/ 25-06-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔAΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ 2017, ΣΑΕΠ 566 ΚΩΔ/MIS:
2017ΕΠ56600004, ΠΡΟΫΠΟΛ:150.000,00 EURO με ΦΠΑ.

2) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔAΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ
2018» στην εργοληπτική εταιρεία «ΕΔΕ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ » που προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης 42,45%, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκκρεμότητα σχετικά με την λήψη απόφασης από
την Επιτροπή του άρθρου 18 απί της ανωτέρω (8) Προσφυγής.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν εφόσον και όταν συντρέξουν συσωρευτικά τα εξής:
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).
β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από
σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1487

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2



23

ΘΕΜΑ 15o: Τροποποίηση των υπ’αριθμ.1307/11-06-2018 και 1422/25-06-2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον αριθμό των μελών των επιτροπών διαγωνισμών της
Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.149763/2517/26/06/2018
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
Τροποποιεί τις υπ’αριθμ. 1307/11-06-2018 και 1422/25-06-2018 αποφάσεις της ως προς το

σύνολο των μελών των επιτροπών των παρακάτω (Α) και (Β) διαγωνισμών και εγκρίνει :

(Α) - (τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1307/11-06-2018 απόφασης).

α) τη δημοπράτηση και κατασκευή του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού
οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην Εθνική Οδό αριθμ. 48 Άμφισσα - Δελφοί
όρια νομού και Άμφισσα - Γρηγορήτικα - όρια νομού “Φάση Α”» του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, με ανοικτό διαγωνισμό και το
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),

β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της
περίληψης διακήρυξης,

γ) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν την
τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός - τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς),

δ) την δαπάνη του έργου προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ από το περιφερειακό
πρόγραμμα από «ΣΑΕΠ566» ενάριθμο 2014ΕΠ56600009.

2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

3. Εξουσιοδοτεί την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας:
α) να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του εν λόγω
έργου. “Επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το ποσό του
1.000.000€ χωρίς ΦΠΑ η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από επτά μέλη συνολικά
ως εξής:

1. Τέσσερις (4) υπαλλήλους δημοσίων φορέων εκ των οποίων οι τρείς (3) θα
προκύψουν με τους αναπληρωτές τους μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του
ΜΗΜΕ.

2. Έναν εκπρόσωπο ΟΤΑ
3. Έναν εκπρόσωπο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
4. Έναν εκπρόσωπο εργοληπτικής οργάνωσης”

β) όπως με απόφασή της μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους
ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί ή αποσφραγίσει κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει
ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων
ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής.
Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 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
κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

(Β) - (τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1422/25-06-2018 απόφασης).

α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του υποέργου: «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην Εθνική Οδό αριθμ. 27 Άμφισσα
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- Γραβιά - Όρια νομού - Φάση Α”» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 1.389.000,00 € με ΦΠΑ, με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/16),

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

απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός -
τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς),

δ) τη δαπάνη του έργου από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 566.
2. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας δια της προϊσταμένης της,

μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε
ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ειδικότερα, όπως:

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

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

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

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

 δια της προϊσταμένης της, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής
δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας
ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. “Επειδή η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€
χωρίς ΦΠΑ η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από επτά μέλη συνολικά ως εξής:

- Τέσσερις (4) υπαλλήλους δημοσίων φορέων εκ των οποίων οι τρείς (3) θα
προκύψουν με τους αναπληρωτές τους μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του
ΜΗΜΕΔ

-Έναν εκπρόσωπο ΟΤΑ

- Έναν εκπρόσωπο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

- Έναν εκπρόσωπο εργοληπτικής οργάνωσης”

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1488

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2016, προϋπολογισμού 210.000,00€ με Φ.Π.Α, ΠΕ
Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 124544/6511/22-
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 την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2016», κατά εξήντα ημερολογιακές ημέρες (60) πέραν της
εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 10-08-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1489

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ-ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ: 8+120 ΕΩΣ Χ.Θ:
11+627,05». Προϋπολογισμού: 6.400.000,00 € με ΦΠΑ, ΠΕ Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ.149862/7941/26-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ – ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ, τμήμα από χ.θ. 8+850 έως χ.θ. 11+627,05» μέχρι
την 15/08/2018.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε Λευκή ψήφο και ζήτησε “να αναβληθεί η συζήτηση του

θέματος μέχρι να αποσαφηνιστεί το ζήτημα ”.

Ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου έδωσε λευκή ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1490

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Οδός πρόσβασης
προς Λιμάνι Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.148245/3259/Φ.Ε/25-

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
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της εκτέλεσης εργασιών του έργου «Οδός πρόσβασης

προς Λιμάνι Μαντουδίου», μέχρι 16-12-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1491

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΣΥΧΝΙΚΟ», προϋπολογισμού 60.000,00€ με τον ΦΠΑ, Π. Ε Ευρυτανίας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.143501/1999/19
Ιουνίου 2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΣΥΧΝΙΚΟ», προϋπολογισμού 60.000,00€ με τον ΦΠΑ, αναδόχου
ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ έως 12/10/2018, με τη νόμιμη αναθεώρηση των τιμών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1492

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση α) του 1ου πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου
χλοοτάπητα στο γήπεδο Ν. Αρτάκης» και β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, προϋπολογισμός
55.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε.Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ: 144801/4255/20-06-

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
1) Εγκρίνει το από 14-06-2018 1ου πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του

«Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα στο γήπεδο Ν.
Αρτάκης».

2) Αναδεικνύει τον πιο κάτω προσωρινό μειοδότη, κατά σειρά μειοδοσίας, του
διαγωνισμού:

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1493

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Π. Ε Ευρυτανίας για ένα έτος και β) των όρων της διακήρυξης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.146810/2221/22-

Ιουνίου 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
Α. Εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των

ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος, με κριτήριο επιλογής την

Α/Α Επωνυμία Τιμή προσφοράς (σε €)
(χωρίς ΦΠΑ)

1ος ΗELLASOD Α.Ε 37.689,62 €

2ος ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ε.Δ.Ε 41.293,63 €

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2



27

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού
338.841,02 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1494

ΘΕΜΑ 22o: ΄Εγκριση: α) της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ", προϋπολογισμού 52.433,40 € ευρώ με ΦΠΑ και β) της υπ'
αριθμ. 12/2018 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές καθώς και των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού, ΠΕ Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 137458/1894/12
Ιουνίου 2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ" της ΠΕ Ευρυτανίας, με προϋπολογισμό 52.433,40 € ευρώ με
ΦΠΑ 24%».

2. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 12/2018 μελέτη-τεχνικές προδιαγραφές
3. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1495

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,
Π. Ε Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.144910/2017/25
Ιουνίου 2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ " και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο
την ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε η οποία προσέφερε την τιμή των 43.943,12€.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε Λευκή ψήφο, ζητώντας να αναβληθεί η συζήτηση του
συγκεκριμένου θέματος εκφράζοντας την αντίθεσή του με το να έρχονται στην ίδια συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής : Η έγκριση διενέργειας ενός διαγωνισμού και τα αποτελέσματα του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1496

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ελαστικών στόλου
οχημάτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2018», και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, Π. Ε Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.125871/1676/22-
06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

http://www.promitheus.gov.gr
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ελαστικών

στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2018» και αναδεικνύει
προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση «ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ» (ΑΦΜ: 050595029, Δ/νση:
Καρπενήσι – Τ.Κ. 36100, τηλ. 22370-22180), email: bptsionis@gmail.com).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1497

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για το έργο “Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019 - Απευθείας ανάθεση προμήθειας
προνυμφοκτόνων και ακμαιοκτόνων σκευασμάτων στα πλαίσια του προγράμματος
καταπολέμησης κουνουπιών στους ορυζώνες της ΠΕ Φθ/δας (έτος 2018)”, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 190/148605/25/06/2018

έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

του έργου “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019 -
Απευθείας ανάθεση προμήθειας προνυμφοκτόνων και ακμαιοκτόνων σκευασμάτων στα πλαίσια
του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στους ορυζώνες της ΠΕ Φθ/δας (έτος 2018)”.
Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των
δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (16.300 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα
χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 566 (αριθ.
ενάριθμου έργου 2014ΕΠ56600006 ) .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1498

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 26o: Ανάθεση εργασιών - παραδοτέων της Πράξης με τίτλο «Innovative cultural and
creative clusters in the MED area - Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές
συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA», και συνολικό προϋπολογισμό
171.062,00€, Κωδικός έργου: 2017ΕΠ35620000. Α και Β Εξάμηνο 2018, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα α) υπ’ αριθμ.1371/144068/20-6-
2018 και β) 1372/1244255/20-6-2018 έγγραφα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & υποδομών Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Αναθέτει τις εργασίες - παραδοτέες της Πράξης με τίτλο «Innovative cultural and creative

clusters in the MED area - Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες
στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA», και συνολικό προϋπολογισμό 171.062,00€,
Κωδικός έργου: 2017ΕΠ35620000 όπως προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις (συνημμένος
Πίνακας 1) για το 1ο εξάμηνο του 2018.
Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από την επιτροπή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: 1) με
κωδικό έργου 2017ΕΠ35620000 και τίτλο «Innovative cultural and creative clusters in the MED
areaΚαινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED».m
σύμφωνα με την με αριθμ. 189/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2)
(Θέμα 51ο - Συγκρότηση Επιτροπών, Αριθμ. Πρακτικού 4)

Η συγκεκριμένη επιτροπή καλείται κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων

mailto:bptsionis@gmail.com
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να προβεί σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς
παραλαβή αντικειμένου των συμβάσεων, να συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα, να
παρακολουθήσει και να ελέγξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αναδόχων,

Οι Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των παραδοτέων μαζί με τα εκάστοτε παραδοτέα να
αποσταλούν στη Δ/νση Οικονομικού για τις δικές της ενέργειες

Β) Αναθέτει τις εργασίες - παραδοτέες της Πράξης με τίτλο «Innovative cultural and
creative clusters in the MED area - Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές
συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA», και συνολικό προϋπολογισμό
171.062,00€, Κωδικός έργου: 2017ΕΠ35620000 όπως προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις
(συνημμένος Πίνακας 2) για το 2ο εξάμηνο του 2018.
Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από την επιτροπή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: 1) με
κωδικό έργου 2017ΕΠ35620000 και τίτλο «Innovative cultural and creative clusters in the MED
areaΚαινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED».m
σύμφωνα με την με αριθμ. 189/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2)
(Θέμα 51ο - Συγκρότηση Επιτροπών, Αριθμ. Πρακτικού 4)

Η συγκεκριμένη επιτροπή καλείται κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων
να προβεί σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς
παραλαβή αντικειμένου των συμβάσεων, να συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα, να
παρακολουθήσει και να ελέγξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αναδόχων,

Οι Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των παραδοτέων μαζί με τα εκάστοτε παραδοτέα να
αποσταλούν στη Δ/νση Οικονομικού για τις δικές της ενέργειες.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας : ”Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα που να συνδέεται με τις ανάγκες του λαού…..
Δημιουργεί απλά αυταπάτες και βολεύει κάποιους ανθρώπους που κινούνται στο περιβάλλον
διαχείρισης.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1499

ΘΕΜΑ 27o: Ανάθεση εργασιών - παραδοτέων της Πράξης «Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Interreg Europe - RCIA», με κωδικό έργου 2017ΕΠ35620001. Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2018, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.1370/144051/20-6-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & υποδομών Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αναθέτει τις εργασίες - παραδοτέες της Πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές

Βιομηχανίες: '' Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Interreg Europe- RCIA», όπως προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις (συνημμένος Πίνακας 3)
για το 2ο εξάμηνο του 2018.

Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από την επιτροπή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe - RCIA», σύμφωνα
με την με αριθμ. 189/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2) (Θέμα 51ο -
Συγκρότηση Επιτροπών, Αριθμ. Πρακτικού 4)

Η συγκεκριμένη επιτροπή καλείται κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων
να προβεί σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς
παραλαβή αντικειμένου των συμβάσεων, να συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα, να
παρακολουθήσει και να ελέγξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αναδόχων,

Οι Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των παραδοτέων μαζί με τα εκάστοτε παραδοτέα να
αποσταλούν στη Δ/νση Οικονομικού για τις δικές της ενέργειες.

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας : “Άλλο ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα που δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα που να συνδέεται με τις ανάγκες του λαού…..
Δημιουργεί απλά αυταπάτες και βολεύει κάποιους ανθρώπους που κινούνται στο περιβάλλον
διαχείρισης”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1500

ΘΕΜΑ 28o: α) Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και β)
Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1387/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό,έχοντας υπόψη το υπ.αριθμ.149760/5247/26/6/2018
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
Α) Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.

Φθιώτιδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΓΑΛΗΝΗ ΞΤΕΕ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094533480

1.000,00€

4.988,00€

8367/10-6-2018

8366/10-6-2018

1236/29-5-2018 Παροχή υπηρεσιών διαμονής
αντιπροσώπων Συνδέσμων -
Ενώσεων και coffee breaks στα
πλαίσια του 19ου Πανελλήνιου

Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. το οποίο
θα διεξαχθεί στις 9-10/6/2018 στα
Καμένα Βούρλα, βάσει σύμβασης.

2 INTERBUS A.E.

ΑΦΜ:998775139

2.232.00€ 3537/7-6-2018 954/30-4-2018 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
3 ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ:094228100

90,00€ 14891/26-5-2018 1125/2018 Παροχή υπηρεσιών διαμονής των
συντελεστών για τη συνδιοργάνωση
του “5ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ

Τροφίμων”, που θα
πραγματοποιηθεί στις 23-25 Μαΐου
2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Λαμίας.
4 ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094182000

24,80€ 466/6-6-2018 - Δημοσίευση άγονης δημοπρασίας
για την κουνοποκτονία.

5 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
Α.Ε.

ΑΦΜ:090014129

71.058,29€ 9/22-6-2018 - Μεταφορά μαθητών

6 DOCMAN
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ

ΑΦΜ:800905976

1.500,00€ 20/22-5-2018 251/2018 Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης -
ανανέωσης της ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης δημοσιονομικής

νομοθεσίας www.docman.gr, 10
χρηστών με δωρεάν

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
θέματα δημοσίων δαπανών.

7 ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΦΜ:999352104

1.147,00€ 78/11-5-2018 1016/2018 Συνδιοργάνωση συνεδρίου
CENTRAL HACKATHON που θα

πραγματοποιηθεί στις
11,12,13/5/2018 στο νέο

βιοκλιματικό κτήριο της ΔΕΥΑΛ στη

http://www.docman.gr,
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Λαμία.

8 NEUROPUBLIC Α.Ε.

ΑΦΜ:999608870

4.185,00€ 432/22-6-2018 904/2017 Τεχνική και Συμβουλευτική
Υποστήριξη Ανάπτυξης μηχανισμού

έλεγχου και ενίσχυσης του
Προγράμματος Δακοκτονίας της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην
Φθιώτιδα, βάσει σύμβασης.

9 ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ:041956630

2.960,08€ 101/26-6-2018 - Μεταφορά μαθητών

10 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.
Φθιώτιδας

ΑΦΜ:090009421

15.446,15€ 51/26-6-2018 - Μεταφορά μαθητών

11 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΜ:122859064

300,00€ 82/4-6-2018 1016/2018 Συνδιοργάνωση συνεδρίου
CENTRAL HACKATHON που θα

πραγματοποιηθεί στις
11,12,13/5/2018 στο νέο

βιοκλιματικό κτήριο της ΔΕΥΑΛ στη
Λαμία.

12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗΣ

ΑΦΜ:023134557

769,50€ 829/14-5-2018 1016/2018 Συνδιοργάνωση συνεδρίου
CENTRAL HACKATHON που θα

πραγματοποιηθεί στις
11,12,13/5/2018 στο νέο

βιοκλιματικό κτήριο της ΔΕΥΑΛ στη
Λαμία.

13 ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ -Γ.Κ.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ο.Ε.

ΑΦΜ:092553182

750,00€ 11458/14-5-2018 1016/2018 Συνδιοργάνωση συνεδρίου
CENTRAL HACKATHON που θα

πραγματοποιηθεί στις
11,12,13/5/2018 στο νέο

βιοκλιματικό κτήριο της ΔΕΥΑΛ στη
Λαμία.

Β) Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 1387/18-6-2018 απόφασή της περί έγκρισης Πρωτοκόλλων
Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα ως προς το ποσό του τιμολογίου
με α/α 18 (τιμ. 3376/31-5-2018) της “INTERBUS A.E.”, από το λανθασμένο “19.840,00€”, στο
ορθό 17.608,00€.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας δηλώνοντας: “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 1501

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:149116_4293 /
26-6-2018 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 τα πρωτόκολλα 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 αναφέρονται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.
68,20€

875/21-6-18 795/2-4-18

2 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡ.ΚΑΛΛΗΣ
ΕΕ

1.081,72€ ΑΠΟ 2441 ΕΩΣ
2449/31-5-18 2169/13-11-17

3 ΑΦΟΙ ΠΑΡ.ΒΟΓΓΛΗ ΟΕ 3.700,72€ ΑΠΟ 114 ΕΩΣ
131/31-5-18 2169/13-11-17

4 ΦΡΑΓΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 223,20€ 73/18-6-18 1177/21-5-18

5 ΥΠ.ΚΤΕΛ ΕΠ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
47.685,45€

&
153,00€

335/5-6-18
336/5-6-18
348/5-6-18
340/5-6-18
339/5-6-18
343/5-6-18
346/5-6-18

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

6 ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3.074,28€

17/23-4-18 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

7 ΚΟΛΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
1.469,36€ 48/31-5-18

49/31-5-18
50/31-5-18

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

8 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΦΙΛΩΝ
2.410,18

13/19-6-18
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ
6226 ΑΥΤ/ΤΟΥ 1050/7-5-
18

9 ΨΩΜΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1.019,34 2086,2087,

2088,2089,2090 ,20
91/19-6-18

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ
6226 ΑΥΤ/ΤΟΥ 1050/7-5-
18

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας δηλώνοντας: “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 1502

ΘΕΜΑ 30o:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.: 149332/4435/

26/06/2018 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 τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας που αφορούν

στα τιμολόγια παροχής υπηρεσίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα Α:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΡΑΓΓΙΑΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΥΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
Λ.Χαϊνά 97 – ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ: 998328524
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

450,00€ 2931/19-03-2018 318/05-02-2018
ΑΔΑ: 7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ

Παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης
(φυλλάδια, αφίσα, προσκλήσεις,
δημιουργία μακέτας) στο πλαίσιο
της Συνδιοργάνωσης της Π.Ε.
Εύβοιας με τον Σύλλογο
Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Χαλκίδας του 2ου Εκπαιδευτικού
Συνεδρίου με θέμα «Όταν το
πρόβλημα γίνεται πρόκληση», το
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 2
και 3 Φεβρουαρίου 2018.

2. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
«INFODATA»

339,12€ 1144/05-06-2018 994/30-04-2018
ΑΔΑ:6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

Παροχή υπηρεσιών για την
ανανέωση της ιστοσελίδας

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Παύλου Μπακογιάννη 53, Βριλήσσια
Τ.Κ.: 15235
ΑΦΜ: 999189462
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

www.goevia.com για το έτος
2018 και την κατοχύρωση του
ονόματος της Π.Ε. Εύβοιας.

3. Infostatus Computers Ε.Π.Ε.
Πελοπίδα 7, Σχηματάρι Βοιωτίας Τ.Κ.
32009
ΑΦΜ: 999527234
ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ

545,10€ 142/20-06-2018 1330/11-06-2018
ΑΔΑ:7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α

Παροχή υπηρεσιών για την
ανανέωση δεκατεσσάρων (14)
αδειών λογισμικού προστασίας
από ιούς (ESET Endpoint
Protection Advanced 2 Year)
για τους εξυπηρετητές (servers)
της Π.Ε. Εύβοιας για δύο (2)
έτη.

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

88,28€ 84/14-06-2018 798/02-04-2018
ΑΔΑ:6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω

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

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

1.557,94€ 671/31-05-2018 2530/28-12-2017
πρακτικό 48ο,
Έκτακτο θέμα 3ο
ΑΔΑ:7ΚΜ57ΛΗ-Ε9Γ
ΑΔΑΜ:17AWRD0025115
03

Διακίνηση αλληλογραφίας
Μαΐου 2018 των υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων
Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας
Βάσει της αρ.πρωτ.358/7/02-
01-2018
ΑΔΑΜ:18SYMV002518391
παράτασης της αρ.πρωτ.
38929/925/24-02-2017
Σύμβασης
ΑΔΑΜ:17SYMV005846151

6. ΕΛΕΝΗ Ν. ΝΤΕΡΝΕΛΗ –
ΒΙΟΨΥΚΤΙΚΗ – ΨΥΚΤΙΚΕΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΦΜ: 047701157
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1.984,00€ 23/25-06-2018 1330/11-06-2018
ΑΔΑ:7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α

Παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής του
κεντρικού ψυκτικού
μηχανοστασίου του Μεγάρου
της Π.Ε. Εύβοιας.

7. ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΧΟΣ ΦΩΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ
ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ
ΑΦΜ: 066711562
ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ

1.500,00€ 210/07-06-2018 318/05-02-2018
ΑΔΑ:7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ

Παροχή υπηρεσιών ηχητικής
κάλυψης στο πλαίσιο της
συνδιοργάνωσης της Π.Ε.
Εύβοιας με τον εμπορικό
Σύλλογο Αλιβερίου για τις
αποκριάτικες εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο
Αλιβέρι στις 11/02/2018.

8. Ipirotiki Facility Services Α.Ε.
Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών
Πιερίων 24, Ηλιούπολη Αθήνα
Τ.Κ. 163 45
Α.Φ.Μ.: 998309282
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά

3.887,71€ 02791/28-02-2018 1960/28-12-2016
ΑΔΑ:
6ΨΝΞ7ΛΗ-ΓΙ0

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων της
Π.Ε. Εύβοιας για το διάστημα
από 01-02-2018 έως και 28-02-
2018 βάσει της αριθμ.
9891/294/12-01-2018 (ΑΔΑΜ:
18SYMV002544435 2018-01-
12) Σύμβασης παράτασης.

9. Ipirotiki Facility Services Α.Ε.
Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών
Πιερίων 24, Ηλιούπολη Αθήνα
Τ.Κ. 163 45
Α.Φ.Μ.: 998309282
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά

1.710,64€ 02864/16-3-2018 1960/28-12-2016
ΑΔΑ:
6ΨΝΞ7ΛΗ-ΓΙ0

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων της
Π.Ε. Εύβοιας για το διάστημα
από 01-03-2018 έως και 12-03-
2018 βάσει της αριθμ.
9891/294/12-01-2018 (ΑΔΑΜ:
18SYMV002544435 2018-01-
12) Σύμβασης παράτασης.

10. 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€ 1885/09-05-2018 1575/28-08-2017
ΑΔΑ:Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ

Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας
και φύλαξης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Εύβοιας από 05/04/2018 έως και
04/05/2018 βάσει της της αριθμ.
193241/4595/05-09-2017
(ΑΔΑΜ: 17SYMV001901228
2017-09-05) Σύμβασης.

http://www.goevia.com/
ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2



34

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας δηλώνοντας: “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 1503

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του από 22/06/2018, 2ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών για την μεταφορά μαθητών της ΠΕ
Ευβοίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οίκοθεν
149562/4442/ 26-06-2018 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
1) Εγκρίνει το από 22-06-2018 πρακτικό (2ο) της Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων και

προσφυγών των διαγωνιστικών διαδικασιών της ΠΕ Ευβοίας, που αφορά την αξιολόγηση της με
αρ. πρωτ.1144012/4236/20-06-2018 κατατιθέμενης ένστασης/προδικαστικής προσφυγής της
εταιρείας ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε., και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας εισηγήσεως
2) Εγκρίνει την απόρριψη της πιο κάτω υποβληθείσας ενστάσεως/προδικαστικής προσφυγής :

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε..

144012/4236/20-06-2018 κατατιθέμενης ένστασης/προδικαστικής

προσφυγής.

Η ανωτέρω ένσταση/προδικαστική προσφυγή απορρίφθηκε, βάσει του πρακτικού 2 της
22ης06/2018, λόγω ελλιπούς ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1504

ΘΕΜΑ 32o: Διόρθωσης ως προς το όνομα οικονομικού φορέα της υπ.αρ. 62/08-01-2018
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ανάθεση ΝΕΩΝ δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και
2019-2020 κατόπιν διαπραγμάτευσης (18/12/2017), ΠΕ Ευβοίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.149074/4421/26-06-
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 διόρθωση της αρ. 62/08-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΠ207ΛΗ-Ι36) απόφασής της, περί

έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας της 18ης
Δεκεμβρίου 2017 και την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και
2019-2020, σε συνέχεια του με αρ. 149074/4421/26-06-2018 εγγράφου της επιτροπής του
Διαγωνισμού ως προς το όνομα του οικονομικού φορέα που αναγράφεται στον πίνακα (β)
προσωρινών μειοδοτών (σελ. 56) : ΜΟΥΛΧΑΦ ΑΛ ΧΩΡΑΝΙ (Α/Α 27 του πίνακα ) στο ορθό:
ΧΟΡΑΝΙΣ Ι.Κ.Ε. Μ. ΑΛ. ΧΟΥΡΑΝΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.ΚΕ., ως εξής:

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣ

Η

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ /
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ –
ΕΚΠΤΩΣΗ

27

ΧΟΡΑΝΙΣ Ι.Κ.Ε.
Μ. ΑΛ.
ΧΟΥΡΑΝΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Ι.Κ.Ε.

65 780
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ-ΨΑΧΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

ΤΑΕ 2237 15,90 € 44,33%

(α) ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (TAE2459 -
25,90 € - 9,31%),
(β) ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(TAE2282 - 27,00 € - 5,46%)

74 1001
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ)-
ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ. 12:00)

ΤΑΕ 2237 5,95 € 51,35%

(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TAE2214 - 7,30
€ - 40,31%),
(β) ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
(TAE2371 - 7,77 € -
36,47%),
(γ) ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (TAE2240 - 8,00
€ - 34,59%),
(δ) ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(TAE2282 - 10,00 € -
18,23%),
(ε) ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(TAE2294 – 10,00€-18,23%)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1505

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση: α) της διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και
Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2018-2019 και
2019-2020, λόγω αδιάθετων τμημάτων (άγονα) και νέων αναγκών μεταφοράς που προέκυψαν
μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των νηπίων, προϋπολογισμού 436.119,04€, β) των όρων
της διακήρυξης και γ) της Πολυετούς δέσμευσης πίστωσης, Π Ε.Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.: 149923/2092/26-
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: α) Την διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
(χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ για δύο σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 λόγω αδιάθετων
τμημάτων(άγονα) και νέων αναγκών μεταφοράς που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των
εγγραφών των νηπίων, συνολικού προϋπολογισμού 436.119,04 ΕΥΡΩ β) τους όρους της
συνημμένης Διακήρυξης και γ) την Πολυετή δέσμευση πίστωσης, πιο συγκεκριμένα: 93.454,08
για το έτος 2018, 218.059,52 για το έτος 2019 και 124.605,44 για το έτος 2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1506

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 144046/2008/20-
6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 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 απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1507

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό της Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών, κλπ,
οικονομικού έτους 2018.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 148949/2250/26
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 δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες και παροχή

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2018 για την ΠΕ
Ευρυτανίας, ως εξής:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ειδών φαρμακείου

για τις ανάγκες των
υπηρεσιών που στεγάζονται
στο κεντρικό κατάστημα της

Π.Ε. Ευρυτανίας.

03.73.
1219.01

Προμήθεια λοιπών
υγειονομικών

φαρμακευτικών &
ορθοπεδικών

ειδών

150,00 500,00 0,00 350,00

2

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου της

Π.Σ.Ε- Π.Ε.Ευρυτανίας
(Πάζιου Γεώργιου), για την
παράσταση, εκπροσώπηση
και κατάθεση προτάσεων
ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών, για την

υπόθεση Κατσαδούρου κλπ.
κατά της Π.Σ.Ε.

03.073.08
71.01

Αμοιβές Φυσικών
Προσώπων 654,72 26.249,44 24.979,54 615,18

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1508

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης περί "Προμήθειας και ετήσιας συντήρησης
του προγράμματος Tekton Pro και τοίχου αντιστήριξης για το κλειδί με SN 4897" για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π. Ε.Ευρυτανίας.

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Ο Πρόεδρος/Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
148488/2083/25 Ιουνίου 2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή ο οποίος

αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από την αριθμ. πρωτ. 140122/1931/14-6-2018
πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμφώνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016):

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας: “Το σχεδιαστικό
πρόγραμμα Tekton είναι ελληνικό προϊόν. Ο Tekton αποτελεί ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου επαγγελματία. Δεν θεωρούμε πως είναι χρήσιμο και
αναγκαίο για την Περιφέρεια…”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1509

ΘΕΜΑ 37o: Λήψη απόφασης σχετικά με παροχή ή μη αποζημιώσεως, για ζημιά που υπέστη
διερχόμενο όχημα, εξαιτίας της ανωμαλίας του οδοστρώματος στον δυτικό παράδρομο 2οχ/θ
Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας., ύψους διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €), Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 126035/6633/21-
6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Παραπέμπει το εν λόγω θέμα στην Νομική Υπηρεσία της ΠΣΕ για τον απαιτούμενο έλεγχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1510

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για το έργο “Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019 -Παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας από
εδάφους στους ορυζώνες της Λαμίας.” για το έτος 2018, Π.Ε. Φθιώτιδας .

Δαπάνη Προμηθευτής
Ποσό

ΜΕ 24%ΦΠΑ

"Προμήθεια και ετήσια συντήρηση του
προγράμματος Tekton Pro και τοίχου
αντιστήριξης για το κλειδί με SN 4897"

CPV 48320000-7

Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ - Σ.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΠΕ"

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ
ΣΤΡΟΥΡΝΑΡΗ 23,
Τ.Κ. 10682, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 095410754

Δ.Ο.Υ.: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ

285,20€

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
189/148591/25/06/2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για την υλοποίηση του

έργου “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019
Παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας από εδάφους στους ορυζώνες της Λαμίας.” για το έτος 2018.
Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί
από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 566 (αριθ. ενάριθμου
έργου 2014ΕΠ56600006 ).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε : “Είναι απόλυτα αναγκαία η πραγματοποίηση
σύσκεψης με την συμμετοχή εκπροσώπων από τους ενδιαφερόμενους Δήμους.
Αντικείμενο της θα πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας μέχρι σήμερα και
φυσικά το έγκαιρο και επίκαιρο των προσπαθειών που έγιναν ”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1511

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για το έργο “Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019 - Ανάπτυξη πολυπαραγοντικού
παραμετροποιημένου συστήματος ελέγχου εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και καινοτομική
εφαρμογή για την καταπολέμηση κουνουπιών με χρήση UAV.” για το έτος 2018, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.188/148566/25/06/2018
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για την υλοποίηση του

έργου “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018-2019 -
Πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης πολυπαραγοντικού παραμετροποιημένου συστήματος ελέγχου
εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και καινοτομική εφαρμογή για την καταπολέμηση
κουνουπιών με χρήση UAV.” για το έτος 2018.
Η συνολική δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί
από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 566 (αριθ. ενάριθμου
έργου 2014ΕΠ56600006 ).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε Λευκή ψήφο αναφέροντας ότι: “Αυτό το θέμα… Θα πρέπει
να συζητηθεί μετά την σύσκεψη που προτείνουμε.
Κατά την γνώμη μας πρέπει να συγκροτηθεί ειδική υπηρεσία στην Περιφέρεια που θα
παρακολουθεί την κουνουποκτονία”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1512

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.149356/5225/26/6/2018 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

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεσης 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 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 (€)

1

Προμήθεια καθισμάτων
γραφείου:

Έξι (6) τροχήλατες
καρέκλες γραφείου για
τις ανάγκες της Δ/νσης

Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

Π.Σ.Ε.

ΙΟΥΛΙΑ Π. ΛΟΗ
ΑΦΜ: 042470061
ΔΟΥ: Λαμίας

Τ. Δ/νση: 2Ο ΧΛΜ
Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών

1175/21-5-2018

ΑΔΑ:

6ΔΚΤ7ΛΗ-ΚΒ1

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1711

Αρ. Δέσμευσης:
3068/25-5-2018

ΑΔΑ:
Ψ44Ι7ΛΗ-ΝΘΥ

595,20€

α. Τέσσερις (4)
τροχήλατες καρέκλες

γραφείου για τις ανάγκες
της Δ/νσης Οικ/κου &

Δ.Ε. Π.Σ.Ε.
β. Την επιπλέον

προμήθεια τριών (3)
τροχήλατων καρεκλών

γραφείου για τις ανάγκες
της Δ/νσης Οικ/κου &
Δ.Ε. Π.Σ.Ε., σύμφωνα με
το άρθρο 105 του Ν.

4412/2016.

1342/11-6-2018

ΑΔΑ:

7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1711

Αρ. Δέσμευσης:
3242/13-6-2018

ΑΔΑ:
9ΩΖ27ΛΗ-2ΤΑ

396,80€

297,60€

Μίας (1) τροχήλατης
καρέκλας γραφείου
Διευθυντή για τις

ανάγκες του τμ. ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ Π.Σ.Ε.

1342/11-6-2018

ΑΔΑ:

7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1711

Αρ. Δέσμευσης:
3241/13-6-2018

ΑΔΑ:
ΨΚΖΨ7ΛΗ-8ΤΠ

179,80€

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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- Εγκρίνει την μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 999/30-4-2018 (ΑΔΑ:6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ) απόφασής
της, περί απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας, και
συγκεκριμένα στην δαπάνη με α/α 12, ως προς τον αριθμό δέσμευσης, στο ορθό ως εξής:

- Εγκρίνει την μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 2508/18-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΗ497ΛΗ-Φ6Ρ)
απόφασής της, περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα στην δαπάνη με α/α 1, ως προς τον ΚΑΕ, στο ορθό ως εξής:

- Εγκρίνει την μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1885/2-10-2017 (ΑΔΑ:Ω83Ψ7ΛΗ-7ΤΠ)
απόφασής της, περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα στην δαπάνη με α/α 3, ως προς τον ΚΑΕ, στο ορθό ως εξής:

Μίας (1) εργονομικής -
ανατομικής καρέκλας

γραφείου για τις ανάγκες
της Δ/νσης Διοίκησης

Π.Σ.Ε.

1108/14-5-2018

ΑΔΑ:

69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1711

Αρ. Δέσμευσης:
3017/17-5-2018

ΑΔΑ:
6ΣΔ27ΛΗ-35Β

396,80€

2

Απεντόμωση -
μυοκτονία &

απολύμανσης των
υπογείων των δυο

κτιρίων επι των οδών
Υψηλάντη 1 και

Υψηλάντη 4, όπου
στεγάζονται οι

υπηρεσίες της Π.Ε.
Φθιώτιδας”.

“VATERY SERVICE
HELLAS”

ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΦΜ: 998918063 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Ψωμά 13
Τ.Κ. 35100 Λαμία

1280/4-6-2018

ΑΔΑ:

Ω5ΓΚ7ΛΗ-4Γ5

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0899

Αρ. Δέσμευσης:
3223/7-6-2018

ΑΔΑ:
Ψ4ΡΟ7ΛΗ-09Σ

1.500,00€

Απολύμανση -
μυοκτονία του κτιρίου
ΚΕΔΔΥ Φθιώτιδας

(επιφ. 450 τ.μ./ισόγειο)
επι της οδού Π.

Μπακογιάννη 2 - Λαμία

1342/11-6-2018

ΑΔΑ:

7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0899

Αρ. Δέσμευσης:
3237/13-6-2018

ΑΔΑ:
7Α5Ι7ΛΗ-ΖΦ4

100,00€

12

Εορτασμός των
εκδηλώσεων

γενοκτονίας Ποντίων και
Μάχη της Κρήτης που
θα πραγματοποιηθούν

στις 20/5/2018

1. ΧΑΜΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 101916025
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Δημολιούλια 1
(στεφάνια)

671/19-3-2018

ΑΔΑ: ΩΧΧ27ΛΗ-
5Τ0

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:5161

Αρ. Δέσμευσης:
2410/26-3-2018

ΑΔΑ:
6ΓΞΗ7ΛΗ-1Ν0

350,00€

1 Προμήθεια διπλής
σκάλας αλουμινίου για
το αρχείο της Δ/νσης

Μεταφορών &
Επικοινωνιών

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΖΑΒΛΑΓΚΑΣ

ΑΦΜ:112405925 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Μ.
Αλεξάνδρου 3 & Α.Τρίτση

- Λαμία

2338/27-11-2017

ΑΔΑ:
ΩΒΨΚ7ΛΗ-ΨΡΚ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1699

Αρ. Δέσμευσης:
3527/30-11-2017

ΑΔΑ:
Ω40Θ7ΛΗ-ΦΗΟ

82,00€

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1513

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143472/5090/26/6/
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 τις δαπάνες & την δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της ΠΕ Φθιώτιδας, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

3

Προμήθεια (105) εκατόν
πέντε τεμαχίων λαμών
για τον εκχιονισμό του
Εθνικού και Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΜ: 048093041 ΔΟΥ:
ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ ΝΕΟ
Λαμίας - Αθηνών

1717/11-9-2017
ΑΔΑ:

6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1329

Αρ. Δέσμευσης:
2846/13-9-2017

ΑΔΑ: 72797ΛΗ-
Δ52

ΑΔΑΜ:
17REQ001955878

6.770,40€

1 7η MARKET EXPO

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003285268

01.071
.9899

30.000.00

2 10o Φεστιβαλ Ελλημικού μελιού &
προϊόντων μέλισσας

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003285451

01.071
.9899

19.000,00

3 FOOD & LIFE 2018

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003300550

01.071
.9899

35.000.00

4 Εξόφληση οφειλών των προηγούμενων
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες,
δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις,
ΟΚΩ διαφόρων έργων κλπ (αφορά δαπάνη
σύμφωνα με την αριθμ 1021/2017
απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαμίας, για
παροχή εργασίας στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στο Ζέλι (81/6-12-20130 και
στο Μαρτίνο (80/6-12-2013) (έκτακτες
παρεμβάσεις))

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

01.071
.9779

Δημήτριος Γλουστιάνος 5.959,35

5 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 566

01.071
.9417

Διάφοροι υπάλληλοι 19.175,68

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο ως προς τους α/α :1, 2, 3 του πίνακα,
θεωρώντας υπερβολικά τα ποσά των δαπανών .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1514

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2018».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
145432/5130/26/06/2018 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
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,

εργασίες, παροχή υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2018 , ως εξής:

6 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 766

01.071
.9417

Διάφοροι υπάλληλοι 4.500,00

7 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 766

01.071
.9417

Διάφοροι υπάλληλοι 150,99

8 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 066

01.071
.9417

Διάφοροι υπάλληλοι 2.700,44

9 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 366

01.071
.9417

Διάφοροι υπάλληλοι 1.980,20

10 Σχεδιασμός και ανάπτυξη των ποδηλατικών
διαδρομών του Ευρωπαϊκού δικτύου EuroVelo

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003229486

01.071
.9899

24.800.00

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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1
Αποζημίωση μελών
εξεταστικών επιτροπών
του Ν.3982/2011
(A/A 683-684)

02.01.073.0515.
02

Αποζημίωση μελών
συλλογικών
οργάνων

378,01

2

Αποζημίωση ελεγκτών-
γεωπόνων, κτηνιάτρων
κλπ, που διενεργούν
φυτοϋγειονομικούς
ελέγχους και ελέγχους
ποιότητας-
καταλληλότητας (αρ.14-
ν.3460/2006)

02.01.073.0567.
01

Αποζημίωση
ελεγκτών-
γεωπόνων,
κτηνιάτρων κλπ,
που διενεργούν
φυτοϋγειονομικούς
ελέγχους και
ελέγχους ποιότητας-
καταλληλότητας
(αρ.14-ν.3460/2006)

100,00 100,00 0,00 100,00

3

Δαπάνη για την
συμμετοχή των τέκνων του
προσωπικού της Π.Σ.Ε. σε
Παιδικές κατασκηνώσεις
έτους 2018.(αφορά 12
τέκνα)

Έγγραφο 30/11-5-2018
ΣΥΠΕ Φθιώτιδας

02.01.073.0581.
01

Μη μισθολογικές,
ενισχυτικές παροχές
εισοδήματος
( περιλαμβάνονται
δαπάνες για
θέρετρα,
κατασκηνώσεις
κλπ)

5.040,00 5.040,00 0,00 5.040,00

4 Δαπάνη διαφημίσεων και
δημοσιεύσεων (ΠΟΕ)

02.01.073.0841.
02

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά 6.025,79

5

Δαπάνη δικαστικών
εξόδων σύμφωνα με την
αριθμ 1021/2017 Απόφαση
Ειρηνοδικείου Λαμίας για
Δημήτριο Γλουστιάνο

Έγγραφο 115035/980/17-5-
2018 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0892.
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων

300,00 57.089,32 11.164,81 45.924,51

6

Δαπάνη προμήθειας
καλλωπιστικών φυτών και
αντικατάσταση αυτών 4
φορές ανά έτος στα
παρτέρια έμπροσθεν του
κτιρίου επί της
Λ.Καλυβίων 2. (720τμχ.
ανά φύτευση)

Έγγραφο από 19-6-2018
Γενικής Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

18REQ003286518 2018-06-
19

02.01.073.1699.
01 Λοιπές προμήθειες 2.000,00 39.092,13 25.356,00 13.736,13

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1515

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π Ε.Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 148996/2074/26/06/2018
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 δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης των παρακάτω
Πιστοποιήσεων-λογαριασμών-έργων-μελετών – προμηθειών από τον προϋπολογισμό Δ.Ε της
Π.Ε. Φωκίδας σύμφωνα με το αρθ.5 του Ν.4071/2012 ως εξής:

7

Δαπάνη προμήθειας Η/Υ
για τις ανάγκες της Δ/νσης
Α/θμιας Εκπ/σης
Φθιώτιδας

Έγγραφο 123583/941/20-6-
2018 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

18REQ003289870 2018-06-
20

02.01.073.1723.
01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων και
λοιπών υλικών

4.500,00 38.441,20 23.572,10 14.869,10

8

Δαπάνη εκτύπωσης εκατό
(100) μπλοκ “Βεβαίωση
οφειλής υγειονομικών
τελών” για τις ανάγκες του
Τμήματος Κτηνιατρικής

Έγγραφο 13791/144139/20-
6-2018 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας-Τμήμα
Κτηνιατρικής

02.01.073.5244.
01

Δαπάνες γεωργίας,
κτηνοτροφίας κλπ
που δεν
προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων

620,00 40.489,20 850,00 39.639,20

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 18.963,80

α

/

α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ

Σ ΚΑΕ

ΑΝΑ

ΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1 Για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς
σύμφωνα με την αριθμ.
1026/18/07.05.2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής

071.0892.01 Δήμος Θάνος 8.000,00

8ος Λογαριασμός μελέτης «Μελέτη
Ακτομηχανικής προστασίας ακτών
Παρνασσίδας»

071
ΚΑΕ 9362.01

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕ
ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
CNWAY
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΜΕ-ΜΑΡΙΑ

34.040,15
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1516

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2018, Π Ε.Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
148990/2073/26/06/2018 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 παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 οι οποίες
νόμιμα αναλήφθηκαν εντός του έτους αλλά δεν ενταλματοποιήθηκαν, ως εξής:

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

1

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης δύο (2)
υπαλλήλων ,της Δ/νσης

Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΚΤΕΟ) και
Δ/νσης Δημ. Υγεία και
Κοιν Μέριμνάς, για το
μήνα, Μάρτιο 2018.

02.04.073.0719.01

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

155,88

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ-
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΡΙΜΕΡΗΣ

2ος Λογαριασμός έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ-ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ –ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΣΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ» ΑΡ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2012ΕΠ06600002 ΤΗΣ
ΚΑΠ ΣΑΕΠ 066

071
ΚΑΕ 9459.01

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣ &
ΜΑΪΣΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7.565,75
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

2

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακίνησης δύο (2)
υπαλλήλων ,της Δ/νσης

Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΚΤΕΟ) και
Δ/νσης Δημ. Υγεία και
Κοιν Μέριμνάς, για το
μήνα, Μάρτιο 2018.

02.04.073.0721.01

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

370,00

3

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή εξόδων

διανυκτέρευσης ενός
(1) υπαλλήλου ,της

Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΚΤΕΟ)

για το μήνα, Μάρτιο 2018

02.04.073.0722.01

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

126,00

4
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών

ΔΕΗ έτους 2018
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 598,00

5

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή Υπερωριακής
απασχόλησης τεσσάρων

(4) υπαλλήλων
της Δ/νσης Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής που
ασχολούνται με το

πρόγραμμα
Δακοκτονίας ,για τους
μήνες Μάιο και Ιούνιο

2018.

02.04.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 1.596,10

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.845,96

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.
Πληρωμή δαπάνης

για Αμοιβές
προσωπικού για

μαθητεία
02.04.073.0342.01

Αμοιβές
εποχιακού
προσωπικού

2.350,00 2.350,00 0,00 0,00
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2.

Πληρωμή δαπάνης
για Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

προσωπικού για
μαθητεία

02.04.073.0352.01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
εποχιακού
προσωπικού

1.250,00 1.250,00 0,00 0,00

3.

Πληρωμή δαπάνης
για συμμετοχή

τέκνων
εργαζομένων της
Π.Ε Φωκίδας σε
κατασκηνώσεις

02.04.073.0581.01

Μη
μισθολογικές,
ενισχυτικές
παροχές

εισοδήματος
(περιλαμβάνοντα
ι δαπάνη για
θέρετρα,

κατασκηνώσεις
κ.λπ.)

3.700,00 3.700,00 0,00 0,00

4.

πληρωμή δαπάνης
σύνδεσης του
κτιρίου των
Διευθύνσεων

Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσής με το
δίκτυο οπτικών ινών
του ΟΤΕ στο Δήμο

Δελφών
(ΑΔΑΜ:18REQ0033

11685)

02.04.073.0824.01

Υποχρεώσεις
από παροχή

τηλεπικοινωνιακ
ών υπηρεσιών

(τέλη,
μισθώματα και

δαπάνες
εγκαταστάσεων)

3.130,00 22.632,50 19.802,50 0,00

5.

πληρωμή δαπάνης
για συντήρηση των
καυστήρων του
Διοικητηρίου,
Α΄/Β/θμιας

Εκπαίδευσης , του
ΚΤΕΟ και της

Δ/νσης Μεταφορών
της Π.Ε. Π.Ε
Φωκίδας.

02.04.073.0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
κτιρίων γενικά,
εγκαταστάσεων
στρατωνισμού,
ελλιμενισμού,

αερολιμένων και
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων

533,20 9.500,00 3.815,60 5.151,20

6.

Πληρωμή για
προμήθεια 2

μπαταριών 12V
45AH για το ΚΗΥ-
7903 και για το KHH
1629 οχήματα της

ΠΕ Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

160,00 10.113,18 4.355,60 5.597,58

7.

Πληρωμή για
προμήθεια 4

ελαστικών για το
ΚΗΥ-7903 όχημα
της ΠΕ Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

250,00 10.113,18 4.515,60 5.347,58

8.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια
τηλεφωνικών

συσκευών για τις
ανάγκες υπηρεσιών
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1725.01

Προμήθεια κάθε
είδους

τηλεπικοινωνιακ
ού,

μετεωρολογικού
και λοιπού
συναφούς

ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

280,00 10.892,26 9.618,60 993.66

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
11.653,20 70.851,12 42.107,90 17.090,02
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1517

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π. Ε. Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
Οικ.149925/2093/26/6/2018 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 ανάθεσης 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 έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1518

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΛΑΖ ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΤΗΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟ
Σ-ΙΤΕΑ

ΤΗΛ.:2265034255
ΑΦΜ:027664511
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
23/11-6-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1338
ΑΔΑ: 7ΑΧΤ7ΛΗ-
Ξ0Α

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:131
1

Αρ. Δέσμευσης
3238/13-6-2018

Α/Α 3420

ΑΔΑ:
ΩΕΞΠ7ΛΗ-Κ8Ω

138,63
ΕΥΡΩ

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ

Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ-ΓΑΤΟΥ
23 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.: 2265028830
ΑΦΜ: 109176885
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
24/18-6-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1393
ΑΔΑ: 6ΚΖΠ7ΛΗ-
1Κ4

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:123
1

Αρ. Δέσμευσης
3270/21-6-2018

Α/Α 3456

ΑΔΑ:
ΩΘΡΣ7ΛΗ-ΗΚ7

300,00
ΕΥΡΩ

3

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

΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023670

ΑΦΜ: 069940106
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
5/29-1-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:260
ΑΔΑ:6ΚΑΛ7ΛΗ-
Π6Α

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:111
1

Αρ. Δέσμευσης
1350/31-1-2018
Α/Α 1363

ΑΔΑ:ΩΘΠΜ7ΛΗ-
ΥΘΠ

780,00
ΕΥΡΩ

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ 2018

ΛΟΥΚΙΑ
ΜΑΡΓΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
-ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
ΕΙΔΗ

ΤΗΛ.:2265022002
ΑΦΜ:081572049
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
13/26-3-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
726
ΑΔΑ: 7ΝΨΙ7ΛΗ-
Ψ7Ο

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:145
9

Αρ. Δέσμευσης
2456/28-3-2018

Α/Α 2527

ΑΔΑ:Ω3ΔΓ7ΛΗ-
ΞΘΑ

499,97
ΕΥΡΩ
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ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ , Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.148560_4282/26-
06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεσης 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 αφού έγινε ο
απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε Λευκή ψήφο στους α/α :2, 3.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1519

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε. Βοιωτίας .

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομική

ς
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

Προμήθεια
φορητού
υπολογιστή τύπου
TABLET

NEW DATA-
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΑΘ.
ΑΦΜ 032642365
ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1107/14-5-
18
ΑΔΑ

69ΖΒ7ΛΗ-
ΓΨ1

073.1723.
01

2956/15-05-
18
ΑΔΑ

ΩΖ1Ψ7ΛΗ-
Ο17

550,00€

2

Κάλυψη εξόδων
(ενοικίαση
φορεσιών) για
συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με το
Σύλλογο Θεσπιών
ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.
ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΑΦΜ 033746999
ΔΥΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1395/18-6-
18
ΑΔΑ

Ω5ΓΚ7ΛΗ-
4Γ5

073.0844.
01

3283/21-06-
18
ΑΔΑ

7ΑΧΥ7ΛΗ-
ΕΕ6

1.499,1
6€

3

Κάλυψη εξόδων
(Ηχητική-
Φωτιστική) για
συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με το
Σύλλογο Θεσπιών
ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΣ
ΧΑΡ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΦΜ 039094330
ΔΥΟ ΘΗΒΩΝ

1395/18-6-
18
ΑΔΑ

Ω5ΓΚ7ΛΗ-
4Γ5

073.0844.
01

3283/21-06-
18
ΑΔΑ

7ΑΧΥ7ΛΗ-
ΕΕ6

1.350,0
0€

4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΙΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 053823638
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1395/18-6-
18
ΑΔΑ

Ω5ΓΚ7ΛΗ-
4Γ5

073.1231.
01

3288/21-6-18
ΑΔΑ

ΩΔ327ΛΗ-
Λ15

500,00€
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 148005-4264/26-
6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2018, ως εξής:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια ειδών και
υλικών ασύρματης
επικοινωνίας του
Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας, ,
σύμφωνα με το
3852/10 άρθρο 186
παράγραφος Ι Ι Θ

02.05.073.1329.
01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

561,00 7.000,00 3.878,90 3.121,10

2
Προμήθεια ενός GPS,
σύμφωνα με 3852/10
άρθρο 176 παραγρ. 1

02.05.073.1725.
01

Προμήθεια κάθε
είδους
τηλεπικοινωνιακ
ού
μετεωρολογικού
και λοιπού
συναφούς
ηλεκτρικού
εξοπλισμού

150,00 1.554,99 500,00 1.054,99

3

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί σχετικά
με την υπόθεση
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη
δικάσιμο της 19-7 -18
στο Δ ιοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

283,96 39.401,76 20.188,11 19.213,65

4

Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί σχετικά
με την υπόθεση
Rahman Mateur στη
δικάσιμο της 19-7 -18
στο Δ ιοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

184.76 39.401,76 20.472.07 18.929.69

5

Δαπάνη για συμμετοχή
στο Νέο ειδικό
σεμινάριο με θέμα
περιγράμματα θέσεων
εργασίας την 6-7 -18,
των Υπαλλήλων,
Κολοβού Ζωή,
Τριανταφυλλοδήμου
Δήμητρα σύμφωνα με
3852/10 αρθρο 176
παραγρ. 1.

02.05.073.0881.
01

Αμοιβές για
εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση,
επιμόρφωση

600.00 3.774,00 150,00 3.624,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1520

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 148841/4413/26-
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 τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω

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

6

Αμοιβή για περιέλιξη
του κινητήρα του
κυκλοφορητή του
ψυκτικού
συγκροτήματος ,
σύμφωνα με το
3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1

02.05.073.1329.
01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

434,00 7.000,00 4.439,90 2.560,10

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.213,72 53.944,47 25.411,97 28.532,50 2000,00

α/α Τίτλος Έργου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1

3ος λογαριασμός του
έργου:«Επισκευές στο Γυμνάσιο Ν.
Λαμψάκου το οποίο είναι ενταγμένο
στο έργο « ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΟΦ.ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ,
ΛΗΞ.ΥΠΟΧΡ.ΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»
ΚΑΠ-Τακτικοί

Σχετ: αρ. πρωτ.: 95501/1922/4-06-
2018 έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευβοίας.

Α.ΛΟΥΚΙΔΗΣ 1.404,68 02.02.071.9779

 Προϋπολογισμός έργου: 27.545,70
 Πληρωμές μέχρι σήμερα 25.612,94
 Παρόντας λογαριασμός: 1.404,68
 Σύνολο: 27.017,62
 Υπόλοιπο εγκρίσεων: 528,08

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

2 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ 056/1 για το
έτος 2017
κ.α.:2016ΕΠ5620000 της ΣΑΕΠ 562

2.500,00 02.02.071.9417.02
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1521

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2018, Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 148838/4412/
26/06/2018 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:

3 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ
056/8(τ.ε.2010ΕΠ05680031) για το έτος 2017
κ.α.:2011ΕΠ5620002 της ΣΑΕΠ 562

15.000,00 02.02.071.9417.02

4 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΝΑ
011/8(τ.ε.2010ΝΑ01180008) για το έτος 2017
κ.α.:2011ΕΠ5620004 της ΣΑΕΠ 562

5.497,31 02.02.071.9417.02

5 πληρωμή του έργου «Οργάνωση και Διανομή
των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος
(Τ.Ε.Β.Α) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.
Εύβοιας στους ωφελουμένους του Δήμου
Χαλκιδέων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος « Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
18REQ003294036
Έγγραφο με αρ. πρ. 327/144888/20-6-2018 της
Δ/νσης Δημ.Υγείας& Κοιν.Μέριμνας της ΠΣΕ

6.200,00 02.02.071.9475.01

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+

ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1

Αποζημίωση σπουδαστών
δημοσίων σχολών που
πραγματοποιούν στις δημόσιες
υπηρεσίες άσκηση στο
επάγγελμα έτους 2018

02.02.073.
0385.01

Αποζημίωση
σπουδαστών
δημοσίων σχολών
που
πραγματοποιούν
στις δημόσιες
υπηρεσίες άκηση
στο επάγγελμα

8.000,00 10.836,77 2.836,77 0,00

2
αμοιβή για εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες έτους 2017

02.02.073.
0512.02

Αμοιβή για εργασία
κατα τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές ώρες

6.649,34 20.944,95 14.281,08 14,53

3

παροχή υπηρεσιών για την
εκπαίδευση υπαλλήλων στο
σύστημα Διαχείρισης
Προσωπικού της ΟΤS της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.
0881.01

Αμοιβές για
εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση,
επιμόρφωση

598,30 2.500,00 0,00 1.901,70

4

πληρωμή εξόδων
διανυκτέρευσης στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717 έτους 2017

02.02.073.
0722.02

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

6.411,10 13.680,00 7.268,90 0,00

5
Διαφημίσεις- δημοσιεύσεις έτους
2018 02.02.073.

0841.01
Διαφημίσεις-
δημοσιεύσεις 2.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00

6

συμπληρωματική δαπάνη για
την συντήρηση – υποστήριξη
του λογισμικού ( Διαχείριση
Δημοσιεύσεων στη Διαύγεια,
Διαχείριση Ωρομέτρησης
Προσωπικού), προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Ε.
Εύβοιας, η οποία θα επιβαρύνει
τα
έτη 2018 ,2019 ως εξής:
για το έτος 2018 500,00
για το έτος 2019 500,00
18REQ003287453

02.02.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

500,00 33.763,12 29.612,50 3.650,62

7

Την αμοιβή Δικηγόρου προς

εκπροσώπηση της «Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας» στο

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας,

σχετικά με την με αριθμό

κατάθεσης 578/Π-ΠΤΑΝ/114/18

Ανακοπή κατά της εταιρείας με

την επωνυμία “Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε.” στη
δικάσιμο της
05/07/2018, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα.

02.02.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 603,24 65.000,00 38.406,38 25.990,38
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- Εγκρίνει την ανάκληση των εξής δεσμεύσεων πίστωσης:
 KAE 0719.02- ΠΟΣΟ: 188,31€- Α/Α δέσμευσης

2512(ΑΔΑ:Ω3ZH7ΛH-Σ4I)

- Εγκρίνει την μερική ανάκληση της εξής δέσμευσης πίστωσης:
 KAE 9475.01- ΠΟΣΟ: 7,44€- Α/Α δέσμευσης 993 (ΑΔΑ:ΩΣΑΞ7ΛΗ-

ΠΕΘ)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1522

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.

149342/4436/26/06/2018 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 απευθείας ανάθεση των δαπανών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ, στους

προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1523

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 51ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με
τίτλο: “ Μελέτη ενίσχυσης γέφυρας στη θέση ΤΟΥΜΠΡΙ ΖΕΜΕΝΟΥ της εθνικής οδού Λιβαδειάς -
Δελφών ”, προϋπολογισμού 184.403,34 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3325/144098/20-
6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον ορισμό των μελών της επιτροπής (αποτελούμενη από τρία (3) μέλη) και τους

αναπληρωτές τους, η οποία θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και θα συντάξει πρακτικό σύμφωνα
με το άρθρο 221 παρ.9,εδαφ.α) του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση
της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΟΥΜΠΡΙ ΖΕΜΕΝΟΥ» ΤΗΣ Ε.Ο
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΔΕΛΦΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 184.403,34€ με ΦΠΑ.

8

Τέλη χρήσης Μηχανημάτων
Έργων της ΠΕ Εύβοιας για το
έτος 2018
18REQ003297032

02.02.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές 3.431,30 119.946,43 79.060,66 37.454,47

9

προμήθεια υλικών
(ηλεκτρολογικό - υδραυλικά) για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας
18REQ003027572

02.02.073.
1311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

1.500,00 11.000,00 5.760,00 3.740,00

ΣΥΝΟΛΟ 30.953,28 282.931,27 178.975,19 73002,8
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών
των διαγωνιζόμενων θα γίνει στις 12-07-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ., από τα τρία
(3) μέλη της εν λόγω επιτροπής διαγωνισμού, εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη είναι τεχνικοί
δημόσιοι υπάλληλοι με έδρα το Νομό Βοιωτίας και ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του ΤΕΕ όπως
ορίζονται παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΛΑΒΔΑ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ., ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, ως πρόεδρος.
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ., ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, ως μέλος.
3. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ, ως μέλος, Εκπρόσωπος ΤΕΕ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΓΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ., ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ –ΑΡΑΧΩΒΑΣ.
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ, ΠΕ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ., Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
3. ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ, ως μέλος, Εκπρόσωπος ΤΕΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1524

ΘΕΜΑ 52ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ»,
προϋπολογισμού 219.410,35€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3425/148801/26-
6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον ορισμό των μελών της επιτροπής (αποτελούμενη από τρία (3) μέλη ) και τους

αναπληρωτές τους, η οποία θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και θα συντάξει πρακτικό σύμφωνα
με το άρθρο 221 παρ.9,εδαφ.α) του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση
της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΘΗΒΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 219.410,35€ με ΦΠΑ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών
των διαγωνιζόμενων θα γίνει στις 19-07-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ., από τα τρία
(3) μέλη της εν λόγω επιτροπής διαγωνισμού, εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη είναι τεχνικοί
δημόσιοι υπάλληλοι με έδρα το Νομό Βοιωτίας και ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του ΤΕΕ όπως
ορίζονται παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΓEΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ., Δ.Τ.Ε. Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ως πρόεδρος.
2. ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΕ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ., Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ως μέλος.
3. ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ, ως μέλος, Εκπρόσωπος ΤΕΕ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ., ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ.
2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ, ΠΕ ΑΓΡ/ΜΟΣ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ., Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
3. ΡΟΖΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΤΟΠ/ΦΟ ΜΗΧ/ΚΟ, Εκπρόσωπος ΤΕΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1525
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ΘΕΜΑ 53ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.137455/1893/12
Ιουνίου 2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221

παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016 για την διενέργεια και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΠΕ Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/βαθμός
1 Φλωράκης Ιωάννης του Ελπιδοφόρου ΤΕ Πληροφορικής με Β’ βαθμό

2 Φακίτσας Βασίλειος του Νικολάου ΤΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό

3 Τσάκνης Ιωάννης του Γεωργίου ΤΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό

Α/Α Αναπληρωματικά μέλη Κλάδος/βαθμός
1 Κουκλάρας Γεώργιος του Ευαγγέλου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με Α’ βαθμό

2 Κοντοπάνος Κων/νος του Σπυρίδωνος ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό

3 Παπαροϊδάμη Μαρίνα του Γρηγορίου ΠΕ Μηχανικών με Β’ βαθμό

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Φλωράκης Ιωάννης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τριχιά Μαρία , κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με βαθμό Β'.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη

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

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

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως
επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της
έκπτωσης του αναδόχου.

2. Εγκρίνει την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221
παρ.1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του Ν.4412/2016 για το συνοπτικό διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΠΕ Ευρυτανίας, αποτελούμενη
από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Παρούτσα Ιωάννη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β' βαθμό
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Πολυχρόνη Κωνσταντία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Α'
βαθμό.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίας σύναψης της
συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) .
Οι Ανωτέρω Επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου.

Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας απείχε της ψηφοφορίας εφόσον αποτελεί μέλος της Επιτροπής
Διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1526

ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρακτικού με ημερομηνία 21-06-2018 της επιτροπής συντονισμού και
παραλαβής του έργου με τίτλο: “Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
τα έτη 2016 & 2017”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
186/146550/22/06/2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό με ημερομηνία 21-06-2018 της επιτροπής συντονισμού και παραλαβής

του έργου με τίτλο: “Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016
& 2017”, το οποίο αφορά στην παραλαβή τoυ E2΄ Παραδοτέου (Τελική Έκθεση Πεπραγμένων τα
έτη 2016 & 2017) του τμήματος Α΄: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των
κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες
που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», της ανάδοχου εταιρείας
«Βιοεφαρμογές Ο.Ε.».
Οι όροι της αριθ. 1/24-05-2016 σύμβασης ανάθεσης τηρήθηκαν κανονικά και η πορεία
υλοποίησης του έργου εξελίχτηκε ομαλά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της αναθέτουσας
Αρχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1527

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

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

3 Φλωράκη Ιωάννη ΤΕ Πληροφορικής με Β' βαθμό
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χαράλαμπος Σανιδάς Αναστασία Μίλη

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Δημήτριος Βουρδάνος

Δημήτριος Τιμπλαλέξης

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε. Απόφαση Δέσμευσης Ποσό

1. Διοργάνωση εκδήλωσης
(παραγωγή, κατασκευή υλικών)
που θα λάβει χώρα στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών
‘’Ελ.Βενιζέλος’’ στις 06/07/2018,
στα πλαίσια της υλοποίησης
δράσεων του προγράμματος
τουριστικής προβολής Π.Σ.Ε.
έτους 2018 (Δράση:Προωθητικές
Ενέργειες-Εκδηλώσεις σε Ελλάδα
και Εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη του
τουριστικού προϊόντος της
Στερεάς Ελλάδας).

Γ.Μπότσης & ΣΙΑ ΕΕ
Διαφημιστικές Υπηρεσίες
Oval advertising
Zαλοκώστα 4
ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Τ.Κ.15233
ΑΦΜ:998428688 –
Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

130543/4758 1405/18-06-2018 πρακτικό 24ο,
θέμα:44ο α.α.2
ΑΔΑ:6ΚΖΠ7ΛΗ-1Κ4

ΚΑΕ 9899
ΕΦ 071

5163/22-06-2018
ΑΔΑ:ΩΤΒΔ7ΛΗ-Θ37
ΑΔΑΜ:18REQ00338331

12.028,00€

2. Μίσθωση οχημάτων
(Πούλμαν) για μία(1) ημέρα, για τη
μεταφορά συμμετεχόντων από
Ευρυτανία (Αφετηρία) – Φωκίδα –
Εύβοια, της εκδήλωσης που θα
λάβει χώρα στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών
‘’Ελ.Βενιζέλος’’ στις 06/07/2018,
στα πλαίσια της υλοποίησης
δράσεων του προγράμματος
τουριστικής προβολής Π.Σ.Ε.
έτους 2018 (Δράση:Προωθητικές
Ενέργειες-Εκδηλώσεις σε Ελλάδα
και Εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη του
τουριστικού προϊόντος της
Στερεάς Ελλάδας).

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

The Travel Tailor
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΧΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ
Σταδίου 43 – ΑΘΗΝΑ 105 59
ΑΦΜ:800352923 -
Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ

130543/4758 1405/18-06-2018 πρακτικό 24ο,
θέμα:44ο α.α.2
ΑΔΑ:6ΚΖΠ7ΛΗ-1Κ4

ΚΑΕ 9899
ΕΦ 071

5163/22-06-2018
ΑΔΑ:ΩΤΒΔ7ΛΗ-Θ37
ΑΔΑΜ:18REQ00338331

3.410,00€
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2



62
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.
Απόφαση Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Φορτηγό ΚΗΥ 9373

LED φανός όγκου
Διακόπτης μίζας
Μπουτόν μίζας
Πρίζα θηλυκή
Πρίζα αρσενική

Φορτηγό ΚΗΥ 9376

Μπουτόν μίζας

CPV
34320000-3 (225,00 €)

Φορτηγό ΚΗΥ 9373

Αλλαγή διακόπτη μίζας
Τοποθέτηση –
συνδεσμολογία
χειριστηρίου

Επισκευή – καλωδίωση
μίζας

Αλλαγή φώτων στο μαχαίρι
Τοποθέτηση –

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΦΜ:
039251603/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1281/7.5.2018

ΑΔΑ: Ω5ΓΚ7ΛΗ-4Γ5 071 - 9459 ΑΔΑ: 6Β327ΛΗ-ΔΣΝ
645,00

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.
Απόφαση Δέσμευσης Ποσό (€)

συνδεσμολογία πρίζας
αλατιέρας

Επισκευή μίζας αλατιέρας

Φορτηγό ΚΗΥ 9376

Αλλαγή μπουτόν στο
μαχαίρι

Τοποθέτηση και
συνδεσμολογία
χειριστηρίου

Ημιφορτηγό ΚΗΥ 9375

Επισκευή καλωδίωσης
φώτων

CPV
50531000-6 (420,00 €)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 9459 645,00

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

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

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
υγιεινής για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.
Εισαγωγές-Αντιπροσωπείες
Γενικό Εμπόριο
Προμαχώνος & Καπνίση
34100 Χαλκίδα
ΑΦΜ:099817489
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

122592/3667 1274/04-06-2018
Πρακτικό 22ο, Θέμα: 25ο παρ. 2
ΑΔΑ: Ω5ΓΚ7ΛΗ-4Γ5

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1231

131954/3922
ΑΔΑ: 65Τ47ΛΗ-012
ΑΔΑΜ:
18REQ003220331 4.773,60€

2. Προμήθεια δύο (2) κιλ.
μολυβοσφραγίδες, εκατό (100) τμχ.
φιαλίδια πλαστικά των 100ml με βιδωτό
καπάκι, δεκαπέντε (15) τμχ.
αυτοκόλλητες ταινίες συσκευασίας
48Χ60 και τέσσερα (4) τμχ. σακούλες
νάυλον γενικής χρήσης των 50τμχ. για
την συλλογή και αποστολή στα αρμόδια
εργαστήρια δειγμάτων, σε εφαρμογή του
Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου
Καταλοίπων σε τρόφιμα και σφάγια για
τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Κωνσταντίνος Δ.Κυριακίδης

Βαρατάση 4, Χαλκίδα Τ.Κ 34100.

Τηλ. 22210-20775, Fax. 22210-86152.

ΑΦΜ: 066129547

ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

117729/3544 1230/29-05-2018
Πρακτικό 21ο, Θέμα: 36ο Α/Α 7
ΑΔΑ: 6ΠΓΧ7ΛΗ-ΠΑ6

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5244

126786/3785
ΑΔΑ: Ψ6Ξ17ΛΗ-ΘΗΛ

120,94€

3. Προμήθεια εκατό (100) τμχ.
τριπλότυπων μπλοκ «Βεβαίωσης
Οφειλής Τελών» για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τυπογραφείο – Χαρτοπωλείο
Λυκόφρονος 8 Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 046301127

ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

117729/3544 1230/29-05-2018
Πρακτικό 21ο, Θέμα: 36ο Α/Α 6
ΑΔΑ: 6ΠΓΧ7ΛΗ-ΠΑ6

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5244

126789/3788
ΑΔΑ: 6Θ7Β7ΛΗ-8Γ6

620,00€

4. Παροχή υπηρεσιών για την
τακτοποίηση και διαμόρφωση χώρων
των υπογείων Α΄ και Β΄ και του
υπογείου του Συνεδριακού κέντρου –
Αμφιθεάτρου του Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας για την δημιουργία χώρων
αρχείου για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΠΑΣ
BEST CLEAN

Xαραλάμπους 18 Χαλκίδα 34100

ΑΦΜ: 062428532

ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

63033/2040 721/26-03-2018
Πρακτικό 13ο, Θέμα: 27ο Α/Α 1Α
ΑΔΑ: 7ΝΨΙ7ΛΗ-Ψ7Ο

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0899

73903/2369
ΑΔΑ: 6ΠΠΧ7ΛΗ-195
ΑΔΑΜ:
18REQ002898632 3.100,00€

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
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