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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 20ης Αυγούστου 2018
Αριθμός Πρακτικού 32
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 20 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.
44/5-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και
δυνάμει της υπ΄ αριθμ. (οικ.) 190039/2389/14-08-2018 πρόσκλησης του Προέδρου της, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 31/6-08-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την υποστήριξη της έφεσης κατά του Σπυρίδωνος
Κολοβατιανού].
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Σωτηρίου
Μαράντου].
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Η΄) [σχετικά με την προσφυγή της κοινοπραξίας με
την επωνυμία “Κοινοπραξία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ”].
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»].
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση που ασκήθηκε από τη Μαρία Καπαρέλη].
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την υποστήριξη της έφεσης κατά του Σπυρίδωνος
Κολοβατιανού].
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Δήμου Μακρακώμης].
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την έφεση που ασκήθηκε από τον Σπυρίδωνα
Κολοβατιανό].
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΕΒΕ”].
ΘΕΜΑ 11o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και
παραίτηση από ένδικα μέσα [αναφορικά με τα έργα «Οδός Καθενοί - Στενή» και «Οδός Στύρα Νέα Στύρα»].
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ζητήματος που τέθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Βοιωτίας, αναφορικά με τον
τρόπο μεταβίβασης μεταξύ ιδιωτών μηχανήματος έργου [αίτημα Ιωάννας Μπόλμπαση].
ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ζητήματος που τέθηκε από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Βοιωτίας, σχετικά
με πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του Δημητρίου Μπακούρου.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση των εντολών πληρωμής του έργου: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017-2019», χρήση 2018 της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 530/175844/27-7-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας (Βροχοπτώσεις από 25/07/2018).
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 183490/554/3.8.2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 3/8/2018).
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπανών του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό
οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ.188979/594/13-8-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων επιφυλακής, για την αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

2

ΑΔΑ: ΩΖ1Τ7ΛΗ-ΔΔΝ

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση α)του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οικονομικής Προσφοράς και β) ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη, της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου δυτικής Φθιώτιδας” του έργου:
“Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού
260.000,00 με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του από 2/08/2018 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών τμημάτων της επαρχιακής οδού
Ξυλικοί - Μενδενίτσα - Αμφίκλεια”, προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση: α) της δαπάνης, β) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης με ανοικτό
διαγωνισμό και κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών
σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας, 2018», του έργου: «Συντήρηση Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» και γ) της περίληψης διακήρυξης, της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης του υποέργου, προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ .
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) του από 22-03-2018 πρακτικού, της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: “Αποκατάσταση μονώσεων δωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας (φάση Α)”, του έργου: “Συντηρήσεις - επισκευές κτηρίων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας” και
β) κατακύρωση του έργου, προϋπολογισμού 1.940.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση α) του Πρακτικού ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Χαλκιδέων », του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» και β) κατακύρωση του έργου, προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση α) του Πρακτικού ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 και β)
κατακύρωση του έργου, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/07-08-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Υδροδότηση ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων » και κατακύρωση του έργου, Π.Ε.
Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
ερείσματος και πρανών έναντι μουσείου Δελφών - Β΄ φάση» με ανοικτό διαγωνισμό, β) της
δαπάνης του έργου, προϋπολογισμού 125.460,00€ με Φ.Π.Α. γ) των όρων και των λοιπών
τευχών της δημοπράτησης, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συμπληρωματικά έργα
Συντήρησης και Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέματος, από
φερτά υλικά», του έργου : «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας».
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Σήμανση
οδικού δικτύου νομού Εύβοιας – Β’ φάση» (μέχρι 30-11-2018), Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:
«Βελτίωση οδού Αφράτι – Πισσώνας» (μέχρι την 30-04-2019), Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής Δομοκού», με αναθεώρηση (μέχρι 31/10/2018), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση ματαίωσης της αριθμ.πρωτ. 121140/2727/06-06-2017 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:
17PROC006293341) του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθειας Χρώματος Διαγράμμισης
Οδών για το έτος 2017 της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 73.500,00€ με ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Χρώματος
Διαγράμμισης Οδών – Β’ ΦΑΣΗ για το έτος 2018 και των όρων της Διακήρυξης, της Π.Ε.
Εύβοιας », προϋπολογισμός 73.464,54€ με ΦΠΑ .
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση: α) του 2ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού : « Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα στο γήπεδο Ν. Αρτάκης» β)
κατακύρωση του διαγωνισμού και γ) Έγκριση της υπογραφής της σχετικής σύμβασης ,
Προϋπολογισμού 55.000,00€ με Φ.Π.Α, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού κτιριακής εγκατάστασης για τις ανάγκες του κέντρου ιστορίας &
πολιτισμού Ευρυτανίας " και κατακύρωση του διαγωνισμού, Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την " Προμήθεια
ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2018" και
κατακύρωση του διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση: α) της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια
άλατος 2018" της Π.Ε. Ευρυτανίας», β) της δαπάνης του διαγωνισμού, προϋπολογισμού
73.953,60€ με ΦΠΑ, γ) των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της.
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/2018 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και
κατακύρωση του υποέργου: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων
του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας».
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση: α) διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για: «Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης πολιτικής προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την Π.Ε Φωκίδας (Περίοδος 2017-2019)», Υποέργο: «Προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης έτους 2018» β) των όρων της Διακήρυξης και γ)
δέσμευση πίστωσης του ποσού των 61.463,02 € για το έτος 2018.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 176957_4993/27-7-2018 & 182686_5198/3-8-2018
Αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την Ανάθεση υπηρεσιών του έργου:
«Καθαριότητα των εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας».
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση του από 8/8/2018 πρακτικού, της Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή των υπηρεσιών φύλαξης των
κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας & των αντλιοστασίων άρδευσης του Κωπαϊδικού
πεδίου» για δύο (2) έτη.
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση Βεβαιώσεων Παροχής Υπηρεσιών για τα οχήματα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, β) ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση α) δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, β) ανάκληση δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για «Πάσης φύσεως δαπάνες, σε εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 48o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1301/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
περί απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 49o: Ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης από τον Προϋπολογισμό του 20% ΠΣΕ,
οικονομικού έτους 2018 (ειδικός φορέας 071), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (πολυετής) από τον Προϋπολογισμό
που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων
οικονομικού έτους 2018, (ειδικός φορέας 071), Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 51o: Ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2018 (ειδικός φορέας 073), Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2018.
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2018 .
ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας και μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 2392/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την υλοποίηση των
υποέργων 1 (Είδη τροφίμων) και 2 (Είδη βασικής υλικής συνδρομής) των Πράξεων
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019, Κ.Σ. Π.Ε. Ευρυτανίας, με κωδικό ΟΠΣ 5029617», στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας,
παροχής υπηρεσιών, συνδιοργανώσεων κλπ, οικονομικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 21ης εντολής πληρωμής
και πιστοποίησης του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα - Άγραφα - Ν.Α. Ευρυτανίας», Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών - Πρωτοκόλλου
παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε.Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 58ο: Ακύρωση απόφασης περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και
προμηθειών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία.
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.
ΘΕΜΑ 62ο: 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 63ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας - Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 64o: Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων για υλοποίηση των υποέργων 1 (Είδη Τροφίμων)
και 2 (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) των Πράξεων “Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων
και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018 - 2019 Κ.Σ.
Φωκίδας».
ΘΕΜΑ 65o: Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης & Β) Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης,
για δαπάνες - έργα - μελέτες - προμήθειες και παροχή υπηρεσιών από τον ειδικό Φορέα 071 του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 66o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 67o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φωκίδας.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 68o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
και Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε τριήμερο “Φεστιβάλ «Τουρισμός &
Γαστρονομία-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» το οποίο διοργανώνει η Π.Σ.Ε σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ” , στο Τελ Αβίβ- Ισραήλ.
ΘΕΜΑ 69o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση I.F.T.M. «TOP RESA 2018» , η
οποία θα πραγματοποιηθεί 25-28 Σεπτεμβρίου 2018 στο Παρίσι - Γαλλία.
ΘΕΜΑ 70o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA 2018” στη
Θεσσαλονίκη, από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018.
ΘΕΜΑ 71o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “WORLD TRAVEL MARKET
(WTM) 2018” στο Λονδίνο (Μ. Βρετανία), από 5 έως 7 Νοεμβρίου 2018.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
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ΘΕΜΑ 72o: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια άλατος 2018 " της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της επιτροπής κ. Κωνσταντίνου
Μπακογιάννη, εννέα (9):
οι κ.κ. Βασίλειος Φακίτσας, Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος
Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Γεώργιος Γκικόπουλος, Παναγιώτης Ευαγγελίου και Δημήτριος
Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του Θωμά Γρεβενίτη).
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης, ο οποίος
αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού, με βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ.
164195/4318/24-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ και
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΠΣΕ.
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος υπενθύμισε την παρέμβαση
της “Λαϊκής Συσπείρωσης” στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
δηλώνοντας ότι:
“Έχουμε κατ΄ επανάληψη τοποθετηθεί ζητώντας πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση για
ορισμένα ζητήματα που αφορούν την διαχείριση των προβλημάτων της Περιφέρειας... Επειδή
μέχρι σήμερα δεν ακούσαμε τίποτε περισσότερο από αφηρημένες γενικολογίες και επειδή
αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση της αντιπολίτευσης να ελέγξει αυτούς που ασκούν διοίκηση,
ζητάμε:
- τον απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειακού Ταμείου και τις όποιες πληρωμές
έκανε από 1/9/2014,
- τον απολογισμό πεπραγμένων της Διαχειριστικής Αρχής και τις όποιες πληρωμές έκανε
από 1/9/2014,
- τον πίνακα των συμβούλων (ειδικών και μελετητικών γραφείων) που εργάστηκαν στην
περιφέρεια, τις αμοιβές που έλαβαν και το τι ακριβώς προσέφεραν... Τον πίνακα των
παραδοτέων,
- τον πίνακα των μελετών που δόθηκαν με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες και το φυσικό
τους αντικείμενο,
- τις επιχορηγήσεις που έγιναν από την Περιφέρεια στα σχήματα της ΓΕΦΥΡΑΣ και την
PROLEPSI,
- τα ποσά που δαπανήθηκαν από την 1/9/2014 για αντισεισμική, αντιπλημμυρικά και
αντιπυρική προστασία, προληπτικά και ξεχωριστά σε έκτακτες ανάγκες,
- αν και πότε επικαιροποιήθηκε το σχέδιο πολιτικής προστασίας… Αν και κατά πόσον
εναρμονίστηκαν οι υπηρεσίες”.
“Για να μην θεωρηθεί πως αυτά τα αιτήματα διατυπώνονται τυπικά και με αποσπασματικό
τρόπο... Και επειδή ανάλογα αιτήματα έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν και δεν απαντήθηκαν”
ο κ. Γκικόπουλος έκανε γνωστό πως “αν ως τα τέλη Σεπτεμβρίου δεν λάβουμε απάντηση, θα
ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα μας:
- θα απευθυνθούμε στον λαό για να σας καταγγείλουμε.
- θα προσφύγουμε στην Βουλή.
- θα αξιοποιήσουμε ακόμη και τις δικαστικές αρχές”.
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Δήλωσε, επίσης, πως θα δοθεί συνέχεια, ξεκινώντας από την επικείμενη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
**********************
Συνεχίζοντας ο κ. Γκικόπουλος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του κ. Περιφερειάρχη μετά τις
πυρκαγιές στην Εύβοια “πολιτικά ανεπαρκείς, εφόσον δεν ανέδειξαν όσο έπρεπε:
- την συνεχιζόμενη και εντεινόμενη υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας για ζητήματα
πολιτικής προστασίας,
- την έλλειψη σχεδίου και συγκεκριμένης χρηματοδότησης για την αντιπυρική,
αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση του τόπου,
- τις ελλείψεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα… το πόσο
αδυνάτισαν την πυροσβεστική υπηρεσία οι συγχωνεύσεις των υπηρεσιών της,
- την έλλειψη ολοκληρωμένων σχεδίων δασοπροστασίας, που αφήνει τα δάση
απροστάτευτα και στο έλεος όσων κερδοσκοπούν με την γη,
- την μηδαμινή χρηματοδότηση των δασαρχείων για έργα υποδομής στις δασικές
περιοχές (δασικοί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, έργα καθαρισμού και ορεινής υδρονομίας) και
φυσικά το λειψό προσωπικό, που δεν μπορεί να είναι έκτακτο και ανεκπαίδευτο… Δεν μπορεί να
προσλαμβάνεται στο και πέντε των εξελίξεων,
- το οδικό δίκτυο της Εύβοιας, που είναι απαρχαιωμένο και δεν καλύπτει τις ανάγκες και
την εξέλιξη της περιοχής”.
“Για όλα τα παραπάνω ζητήματα, απευθυνόμαστε στον λαό και του προτείνουμε να τα
εντάξει στις άμεσες διεκδικήσεις του… Για μας είναι σημαντικά και σχετίζονται με τη ζωή και το
μέλλον του λαού”.
********************
Με αφορμή την παρακάτω απόφαση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 351.32

Λαμία, 9.8.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2551

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΤΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη:
1. Τον προϋπολογισμό έτους 2018 του ΠΤΑ (Κ.Α:64.02.99)
2. Τις διατάξεις του Ν.2218/94 όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των Ν., 2307/95,
2503/97 και 2647/98.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3832/7.6.2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010)
4.Το Άρθ. 21 της υπ’ αριθμ. 2141/98 (ΦΕΚ:78/Β’/98) Απόφασης περί Κανονισμού
Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 40608/19.10.01 Απόφαση (ΦΕΚ:1428/Β΄/01).
5. Την αριθμ. 1044/3.4.2018 Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης
6. Την αριθμ. 1045/3.4.2018 Απόφαση Ανάθεσης του Έργου
7. Την αριθμ. 1046/3.4.2018 Σύμβαση του εν λόγω Έργου
8. Την ανάγκη πληρωμής για το έργο "Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένης
Καμπάνιας Προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο "Wanderlust".
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση δαπάνης στο ποσό 24.800,00 Ευρώ. Η δαπάνη αφορά το έργο
"Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Καμπάνιας Προβολής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με τίτλο "Wanderlust".
2. Δίνεται εντολή πληρωμής ποσού Είκοσι Τριών Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ
(23.200,00€) στην δικαιούχο MARKETING GREECE A.E και ποσού Χιλίων Εξακοσίων Ευρώ
(1.600,00€) το οποίο θα καταβληθεί στη Δ.Ο.Υ Λαμίας για απόδοση φόρου 8% για την
εξόφληση Τ.Π.Υ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο κ. Γκικόπουλος ζήτησε να προσδιοριστεί “τι ακριβώς έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία…
Να αποσαφηνιστεί σε ποιο συγκεκριμένο σχέδιο είναι ενταγμένη αυτή η δράση… Τι ποσά έχουν
δαπανηθεί για αυτό τον σκοπό από την Περιφέρεια από την 1/9/2014”.
**********************
Θεωρεί, επίσης, σκόπιμο και αναγκαίο:
- “να υπάρξει ενημέρωση για τη θέση της Περιφέρειας σχετικά με την απόφαση του
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση των ορίων της
προστατευόμενης αρχαιολογικής περιοχή των Θερμοπυλών,
- να αποσαφηνιστεί επιπλέον η θέση της Περιφέρειας, αλλά και οι προθέσεις της για τον
συγκεκριμένο χώρο, όπως και για το αν είναι σε συνεννόηση με την ΤΑΥΠΕΔ και τον Δήμο για
την παραχώρηση του συγκεκριμένου επενδυτή για αξιοποίηση (ιδιωτικοποίηση),
- αν υπήρξαν επαφές με την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο”.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 31/6-08-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ.
31/6-08-2018 πρακτικό συνεδρίασής της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1777
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την υποστήριξη της έφεσης κατά του Σπυρίδωνος
Κολοβατιανού].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 184068/1310/708-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Πετρούλα
Κοντοχρήστου του Γρίβα, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Αγίου Νικολάου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 18/09/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την
από 15/12/2015 και με αριθ. βιβλ. εφεσ. 203/2017 έφεση κατά του Σπυρίδωνος Κολοβατιανού
και κατά της υπ’ αριθμ. 66/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 288 € [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» άσκησε έφεση
κατά δικηγόρου της Άμφισσας και κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας, με
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την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή του ενδιαφερομένου, προκειμένου να του καταβληθούν
220.277 € σαν αμοιβή, στα πλαίσια εντολής που του ανατέθηκε από την πρώην Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Φωκίδας, προκειμένου να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Εν συνεχεία δήλωσε ότι συμφωνεί με τον διορισμό δικηγόρου, μολονότι τον απασχολεί
πώς δεν έχει προκύψει άλλη ανάλογη περίπτωση. Ζήτησε, κατ΄επέκταση, “να εξετασθεί επί της
ουσίας και της διαδικασίας η σύμβαση που υπέγραψε η τότε Νομαρχία Φωκίδας, που δεν
ξεκαθάριζε πως ο δικηγόρος δεν δικαιούται πέραν της αμοιβής του ποσοστό επί του αντικειμένου
της δίκης”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1778
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Σωτηρίου
Μαράντου].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 122042/1010/708-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Μαρία
Καλομοίρη του Σπυρίδωνος, δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 207], κάτοικο Λιβαδειάς,
επί της οδού Φίλωνος, αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Θηβών, στη δικάσιμο της 20/09/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 21/05/2018 και με αριθμό καταθέσεως 104/ΑΠ/2018 αίτηση αναγνώρισης
δικαιούχων που άσκησε ο Σωτήριος Μαράντος, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 192 € συν
ΦΠΑ 24% (= 46,08), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 238,08 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 192 € [96 € παράσταση συν 96 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί, καθότι αφορά αναγκαστική
απαλλοτρίωση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1779
ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Η΄) [σχετικά με την προσφυγή της κοινοπραξίας με
την επωνυμία “Κοινοπραξία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ”].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 120379/1001/708-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Φώτιο
Σπυρόπουλο, δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 30528], κάτοικο Αθηνών, επί της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αρ. 81, εταίρο της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«Σπυρόπουλος Δικηγορική Εταιρεία», με Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80605, ο οποίος να την
εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 28/09/2018 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 15-01-2018 και με αριθμό
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δικογράφου ΠΡ35/22-01-2018 προσφυγή που άσκησε η κοινοπραξία με την επωνυμία
“Κοινοπραξία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ”, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 577 € συν
ΦΠΑ 24% (= 138,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 715,48 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 417 € [161€ παράσταση συν 256€ υπόμνημα - προτάσεις],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί, αναφέροντας ότι η ως άνω
κοινοπραξία άσκησε προσφυγή κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ζητώντας να
ακυρωθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η εξ
αντικειμένου προκύπτουσα απόρριψη της αίτησης θεραπείας, που κατέθεσε αναφορικά με την
χορήγηση παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του
έργου: “5ο Λύκειο Λαμίας”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1780
ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 170783/1324/708-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Βασίλειο
Δαλαμάγκα του Γεωργίου, δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 172], κάτοικο Λιβαδειάς, επί
της οδού Δαιδάλου, αρ. 2, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 27/09/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 18/12/2008 προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 € συν
ΦΠΑ 24% (= 69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 357,12 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί αναγκαστικά και λόγω προθεσμιών με
τον διορισμό δικηγόρου. Επειδή, ωστόσο, δεν είναι γνωστή η αιτία και δεν γίνεται αντιληπτή η
ποινή που επέβαλε η Νομαρχία Φωκίδας, ζήτησε να υπάρξει άμεσα ενημερωτικό σημείωμα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1781
ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση που ασκήθηκε από τη Μαρία Καπαρέλη].
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 97444/894/7-082018 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
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Χαρίκλεια
Μπέτσου του Ιωάννη, δικηγόρο Άμφισσας (Α.Μ. Δ.Σ. Άμφισσας 28), η οποία να την υποστηρίξει
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο της 21/09/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 02/05/2014 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ922/16-12-2016
έφεση που άσκησε η Μαρία Καπαρέλη, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 581 € συν
ΦΠΑ 24% (= 139,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 720,44 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 3 =] 240 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, προτείνοντας να μην παραστεί με δικηγόρο η
Περιφέρεια στο δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι “αφορά εργατική διαφορά (επίδομα θέσης
ευθύνης)”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1782
ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την υποστήριξη της έφεσης κατά του Σπυρίδωνος
Κολοβατιανού].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 184074/1311/708-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Πετρούλα
Κοντοχρήστου του Γρίβα, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Αγίου Νικολάου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 18/09/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να υποστηρίξει την
από 17/11/2017 και με αριθ. καταθ. δικογρ. εφεσ. 202/2017 έφεση κατά του Σπυρίδωνος
Κολοβατιανού και κατά της υπ’ αριθμ. 67/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Άμφισσας, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 288 € [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, καθώς είναι ο ίδιος
δικηγόρος που αναφέρεται στο 2ο θέμα και που στη συγκεκριμένη περίπτωση ζητάει γύρω στις
5.000 € για αμοιβή παράστασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1783
ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Δήμου Μακρακώμης].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 14279/98/7-082018 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
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα
αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον
τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσεως της υποθέσεως.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι ο Δήμος Μακρακώμης άσκησε - προσφυγή κατά
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ζητώντας να ακυρωθεί απόφαση του πρώην Νομάρχη
Φθιώτιδας, η οποία αφορά στην επιβολή προστίμου ύψους 2.000 € για παραβίαση διατάξεων
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Εν συνεχεία δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, “μια και η στάση του συγκεκριμένου
δήμου στην αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να έχει σοβαρά κενά”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1784
ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την έφεση που ασκήθηκε από τον Σπυρίδωνα
Κολοβατιανό].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 270398/2081/708-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Πετρούλα
Κοντοχρήστου του Γρίβα, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Αγίου Νικολάου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 18/09/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 30/11/2017 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ210/05-12-2017 έφεση που άσκησε ο Σπυρίδων
Κολοβατιανός, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 288 € [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, καθώς είναι ο ίδιος
δικηγόρος που αναφέρεται στο 2ο θέμα και που στη συγκεκριμένη περίπτωση ζητάει να του
13
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καταβληθεί από την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» το συνολικό ποσό των 440.554,67 € σαν
αμοιβή που του οφείλεται, στα πλαίσια της εντολής που του ανατέθηκε από την πρώην
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας, προκειμένου να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1785
ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΕΒΕ”].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 154690/1191/708-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Στυλιανό
Καββαδία, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 345], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου,
αρ. 3, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 13/09/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 14/07/2014 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ422/27-05-2014 προσφυγή που άσκησε η
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Κ.Β.ΜΑΡΚΟΥ ΑΕΒΕ”, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 149 € συν
ΦΠΑ 24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 184,76 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 € [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, καθότι “αφορά
πρόστιμο, συνολικού ύψους 6.000 €, για παραβίαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1786
ΘΕΜΑ 11o: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και
παραίτηση από ένδικα μέσα [αναφορικά με τα έργα «Οδός Καθενοί - Στενή» και «Οδός Στύρα Νέα Στύρα»].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1123/182497/2-082018 αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας και το υπ’ αριθμ. (Οικ.) 189414/1323/13-082018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Να γίνουν δεκτά αφενός το αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, αφετέρου τα
αιτήματα για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, όπως αυτά διατυπώθηκαν στις από 04-072018 επιστολές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SICAP ΑΤΕ» προς την «Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας».
(ii) Να παραιτηθεί η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» των δικογράφων και του
δικαιώματος όλων των δικαστικών ενεργειών σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«SICAP ΑΤΕ» που έχουν ήδη εγερθεί, ήτοι της με αριθμό καταχώρησης ΑΡ337/19-03-2018 και
αριθμό ΑΡΠ4156/2018 Αίτησης για την αναίρεση της με αριθμό Α 2957/2017 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά [Τμήμα Δ΄ Τριμελούς] και της με αριθμό καταχώρησης ΑΡ336/1903-2018 και αριθμό ΑΡΠ4154/2018 Αίτησης για την αναίρεση της υπ’ αριθ. Α 2958/2017
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απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά [Τμήμα Δ΄ Τριμελούς], αμφοτέρων των οποίων η
συζήτηση έχει προσδιοριστεί για την 03.12.2018.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε αναβολή του θέματος και επανεξέταση με βάση το
συνολικό ιστορικό, όπως αυτό αναλύεται στις αποφάσεις για δικαστική διεκδίκηση που
αναφέρονται στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.
Θεωρώντας πως “ο προτεινόμενος συμβιβασμός αδικεί την Περιφέρεια” δήλωσε ότι
ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι “το θέμα πρέπει να εξετασθεί πιο προσεκτικά και
ολοκληρωμένα”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1787
ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ζητήματος που τέθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Βοιωτίας, αναφορικά με τον
τρόπο μεταβίβασης μεταξύ ιδιωτών μηχανήματος έργου [αίτημα Ιωάννας Μπόλμπαση].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 183041/1303/1308-2018 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
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση επί των ζητημάτων που έχουν προκύψει, όπως
προσδιορίζονται και από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας και συγκεκριμένα να προσδιορίσει με ποιον τρόπο δύναται να πραγματοποιηθεί η
μεταβίβαση του μηχανήματος έργου Μ.Ε. 49425 Ι.Χ., εάν πρέπει να πληρωθούν τέλη
κυκλοφορίας μέχρι σήμερα και ποιος πρέπει να τα πληρώσει.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 400 € συν
ΦΠΑ 24% (= 96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 496 €, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 €, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 4 =] 320 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της
υπόθεσης.
Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι “το ζήτημα
μπορεί να λυθεί με απλή επικοινωνία με το Υπουργείο”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1788
ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ζητήματος που τέθηκε από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Βοιωτίας, σχετικά
με πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του Δημητρίου Μπακούρου .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 185226/1313/1308-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
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Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση επί των ζητημάτων που έχουν προκύψει, όπως
προσδιορίζονται και από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας και συγκεκριμένα να προσδιορίσει σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί για
την διερεύνηση υπόθεσης ως προς τη διαπίστωση της πλαστότητας πιστοποιητικού
επαγγελματικής επάρκειας.
2. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320 € συν
ΦΠΑ 24% (= 76,8), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 396,80 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 €, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 =] 240 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, καθότι “είναι μια από
τις πολλές περιπτώσεις άδειας οδικού διεθνούς μεταφορέα που εξετάζονται από κύκλωμα, το
οποίο λειτουργούσε στο τμήμα Συγκοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1789
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση των εντολών πληρωμής του έργου: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017-2019», χρήση 2018 της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 176356/2626/26-072018 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 τις κάτωθι δαπάνες των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 20172019», χρήση 2018 της Π.Ε. Ευρυτανίας, εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600015, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

1.

2.

3.

Τίτλος Έργου
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2018, για τη μεταφορά φερτών
υλικών από τον καθαρισμό του ρέματος
«Κλαρωτού», για την προστασία της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου από πλημμυρικά φαινόμενα
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2018, για τη μεταφορά φερτών
υλικών από τον καθαρισμό του χειμάρρου
«Κλαρωτού» για την προστασία της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου από πλημμυρικά φαινόμενα
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων

Ειδικός Φορέας

Ανάδοχος

Ποσό

2014ΕΠ56600015

ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε.

12.201,60€

2014ΕΠ56600015

ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8.332,80€

2014ΕΠ56600015

ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12.796,80€
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4.

5.

6.

7.

8.

Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2018, για τη μεταφορά φερτών
υλικών από τον καθαρισμό του ρέματος
«Κλαρωτού» για την προστασία της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου από πλημμυρικά φαινόμενα
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2018, για τη μεταφορά φερτών
υλικών από τον καθαρισμό του ρέματος
«Κλαρωτού», για την προστασία της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου από πλημμυρικά φαινόμενα
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2018, για τον καθαρισμό του
ρέματος «Κλαρωτού» από φερτά υλικά, για την
προστασία της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου
από πλημμυρικά φαινόμενα
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2018, για την μεταφορά των
φερτών υλικών από τον καθαρισμό του ρέματος
«Κλαρωτού», για την προστασία της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου από πλημμυρικά φαινόμενα
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2017, για τον καθαρισμό οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2018, για τον καθαρισμό του
ρέματος «Κλαρωτού», από φερτά υλικά για την
προστασία της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου

2014ΕΠ56600015

ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13.689,60€

2014ΕΠ56600015

ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

20.236,80€

2014ΕΠ56600015

ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13.888,00€

2014ΕΠ56600015

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2014ΕΠ56600015

ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12.499,20€

16.665,60€

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι:
- “δεν αναφέρεται η συγκεκριμένη ημερομηνία, κατά την οποία προέκυψαν οι
περιγραφόμενες ανάγκες,
- δεν αποσαφηνίζεται το πώς επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι ανάδοχοι... Υπάρχει
καταρτισμένος πίνακας ενδιαφερομένων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος;…
Τηρήθηκε η σειρά ;… Έγινε κλήρωση;”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1790
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 530/175844/27-7-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας (Βροχοπτώσεις από 25/07/2018).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 575/184857/7-072018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 530/175844/27-07-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 25/07/2018), με την οποία αποφασίστηκε:
1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ME 93873 IX μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
"ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΩΤΗ", για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΤΚ Παλαιοκατούνας.
(β) Του ΕΚΒ 2717 φορτηγού οχήματος, ιδιοκτησίας "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΩΤΗ", για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της TK Παλαιοκατούνας.
(γ) Του ΜΕ 34443 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΥΡΤΣΑ", για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Βίνιανης.
(δ) Του ΜΕ 114336 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΝΟΡΤΑ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ποταμιάς.
(ε) Το ΜΕ 34460 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή - γκρέιντερ, ιδιοκτησίας
"ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ", για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού.
(ζ) Του ME 29504 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας "ΚΑΤΣΙΦΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ", για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(στ) Του ME 92780 IX μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας "ΓΑΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ", για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.
(η) Του ME 93884 IX μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
"ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ", για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φουρνάς.
(θ) Του ME 44536 IX μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας "ΞΕΝΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ", για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς.
(ι) Του ΕΚΒ 6049 φορτηγού οχήματος, ιδιοκτησίας "ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ", για τον
καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς.
(κ) Του ΚΗΑ 6904 φορτηγού οχήματος, ιδιοκτησίας "ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ", για τον
καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθμ. 2499/2017 (πρακτ. 47/18-12-2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε
ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1791
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ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 183490/554/3.8.2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 3/8/2018).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 183495/555/3-082018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 183490/554/3.8.2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 3/8/2018), με την οποία αποφασίστηκε:
1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-30231 μηχανήματος, τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
φορτηγού, ιδιοκτησίας "Ε. ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΙΑ ΟΕ", για την αποκατάσταση της οδοποιίας από τις
καταπτώσεις στην Ε.Ο. Γαρδίκι - Πουγκάκια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια
και προστατευτούν και τα δίκτυα υποδομών από ολοκληρωτική καταστροφή.
β) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ-2021 φορτηγού, ιδιοκτησίας "ΡΑΧΟΥΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ", για την αποκατάσταση της οδοποιίας από τις καταπτώσεις στην Ε.Ο. Γαρδίκι Πουγκάκια και του υπ΄ αριθμ. ΕΚΕ-2022 φορτηγού μεταφοράς μηχανημάτων έργων για την
μεταφορά του (γ) μηχανήματος έργου.
γ) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-63626 μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου και του υπ΄ αριθμ. ΜΙΡ-6619 φορτηγού, ιδιοκτησίας "ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ", για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, την διευθέτηση, την διαμόρφωση της κοίτης
και την ενίσχυση των αναχωμάτων του κεντρικού υδατορέματος και των αναβαθμών του στην
Τ.Κ. Στύρφακας της Δ.Ε. Λιανοκλαδίου του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να προστατευτούν οι
αγροτικές ιδιοκτησίες και τα δίκτυα υποδομών από ολοκληρωτική καταστροφή.
δ) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-57156 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή εκσκαφέα και του υπ΄ αριθμ. ΜΙΚ-3238 φορτηγού, ιδιοκτησίας "ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ",
για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, την απομάκρυνση φερτών υλικών, τον καθαρισμό
τεχνικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Μάκρη - Αρχάνι, προκειμένου να
προστατευτούν οι ζωές και οι περιουσίες των πολιτών.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, ο οποίος θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθμ. 2428/2017 (πρακτ. 46/11-12-2017, ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ), απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του
μηχανήματος θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
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(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1792
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπανών του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό
οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 184850/9975/7-082018, β) 184853/9976/7-08-2018 και 184854/9977/7-08-2018 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. τη δαπάνη ποσού 1.835,20 € με Φ.Π.Α. 24% στην εταιρεία "ΣΤΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ" για
τον καθαρισμό από φερτά υλικά, την διευθέτηση, την διαμόρφωση της κοίτης και την ενίσχυση
των αναχωμάτων αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή της ΤΚ Αμουρίου της Δ.Ε.
Λιανοκλαδίου του Δήμου Λαμιέων,
2. τη δαπάνη ποσού 17.087,20 € με Φ.Π.Α. 24% στον "ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ" για την
άρση κατολισθήσεων, την μεταφορά των υλικών, την αποκατάσταση της οδοποιίας και την
διευθέτηση των ομβρίων υδάτων επί της οδού στην Ε.Ο. Δίκαστρο - Περίβλεπτο - Πιτσιωτά της
Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης,
3. τη δαπάνη ποσού 6.113,20 € με Φ.Π.Α. 24% στην "ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." για τον
καθαρισμό από φερτά υλικά, την διευθέτηση, την διαμόρφωση της κοίτης και την ενίσχυση των
αναχωμάτων στην περιοχή της Τ.Κ. Μοσχοχωρίου της Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων,
4. τη δαπάνη ποσού 2.796,20 € με Φ.Π.Α. 24% στον "ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ" για την
απομάκρυνση φερτών υλικών και την άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Τυμφρηστός Κάψη στην Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης,
5. τη δαπάνη ποσού 3.100,00 € με Φ.Π.Α. 24% στην "ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ" για τον
καθαρισμό, την αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος και για την διαμόρφωση
ρείθρου στην επαρχιακή οδό Μάρμαρα - Ανατολή στον Δήμο Μακρακώμης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί, αλλά επισήμανε ότι “ο τίτλος του
θέματος θα έπρεπε να είναι αντίστοιχος της εισήγησης”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1793
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αριθμ.188979/594/13-8-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων επιφυλακής, για την αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188998/595/13-082018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.188979/594/13-8-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων επιφυλακής, για την αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία αποφασίστηκε:
1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
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α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 120699 και ΜΕ 117080 φορτηγών μεταφοράς νερού υδροφόρων οχημάτων, ιδιοκτησίας "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για επιφυλακή, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.
β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ-4712 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας "ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ" για επιφυλακή, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα.
γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΖ-1034 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας "ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" για επιφυλακή, σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα.
δ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΕ - 9816 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας "ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΗ" για επιφυλακή, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα.
ε) Με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΒ - 1520 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας "ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" για επιφυλακή, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα.
ζ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΕ - 3135 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας "ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" για επιφυλακή, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα.
η) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΤ - 1907 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήμνατος, ιδιοκτησίας "ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" για επιφυλακή, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα
2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
ο οποίος θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, σε
συνδυασμό με την 2428/2017 (πρακτ. 46/11-12-2017, ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ), απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του
μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
ΟΧΗΜΑ – ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
(δ6) Το όχημα θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε ασφαλή απόσταση για την έγκαιρη
προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(συνοδεύει την υπ΄ αριθμ. 188979/594 απόφαση του
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Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας)
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

14/8 , 15/8 ,

00:00 - 24:00

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

14/8 , 15/8 ,

16/8 , 17/8,
18/8, 19/8
00:00 - 24:00

16/8 , 17/8
ΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΡΗΓΟΡΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

–

16/8 , 17/8

00:00 - 24:00

18/8 , 19/8
14/8 , 15/8 ,

00:00 - 24:00

16/8 , 17/8
ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

14/8 , 15/8 ,

00:00 - 24:00

16/8 , 17/8
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14/8 , 15/8 ,

00:00 - 24:00

16/8 , 17/8
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14/8 , 15/8 ,

00:00 - 24:00

16/8 , 17/8

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί, αλλά επισήμανε ότι “ο τίτλος του
θέματος θα έπρεπε να είναι αντίστοιχος της εισήγησης”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1794
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση α) του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οικονομικής Προσφοράς και β) ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη, της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου δυτικής Φθιώτιδας” του έργου:
“Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού
260.000,00 με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 181517/9773/2-082018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 20-06-2018 (ολοκληρώθηκε στις 16-07-2018) πρακτικό της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 73284 του υποέργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου
δυτικής Φθιώτιδας” του έργου: “Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας”,
προϋπολογισμού 260.000,00 με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.
2. Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.”, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ:78208 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα
εννέα και επτά τοις εκατό (69,07%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1795
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ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του από 2/08/2018 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών τμημάτων της επαρχιακής οδού
Ξυλικοί - Μενδενίτσα - Αμφίκλεια”, προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 184641/9966/6-082018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 2-08-2018 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ
73286,1 του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών τμημάτων της επαρχιακής οδού Ξυλικοί Μενδενίτσα - Αμφίκλεια”, προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και τη σύμβαση του έργου στην
εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 77880 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα και σαράντα τρία εκατοστά τοις εκατό (60,43%) επί
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1796
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση: α) της δαπάνης, β) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης με ανοικτό
διαγωνισμό και κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών
σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας, 2018», του έργου: «Συντήρηση Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» και γ) της περίληψης διακήρυξης, της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης του υποέργου, προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 184953/9979/7-082018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δαπάνη για το έτος 2018 του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2018» του έργου: «Συντήρηση
Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600004 της Συλλογικής
Απόφασης ΣΑΕΠ566», προϋπολογισμού 300.000,00 με ΦΠΑ,
β) τη δημοπράτηση και κατασκευή του ανωτέρω έργου με ανοικτό διαγωνισμό και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),
γ) την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) τον Αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς
και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της διακήρυξης, εάν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
εφόσον διεξαχθεί δεν κατατεθεί καμία προσφορά,
β) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη
διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών
στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα
για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ
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διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης
και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι
διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την
ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α
διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ
διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και
ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1797
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) του από 22-03-2018 πρακτικού, της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: “Αποκατάσταση μονώσεων δωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας (φάση Α)”, του έργου: “Συντηρήσεις - επισκευές κτηρίων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας” και
β) κατακύρωση του έργου, προϋπολογισμού 1.940.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185263/10014/7-082018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 27-07-2018 πρακτικό της από 22-03-2018 ηλεκτρονικής δημοπρασίας
με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 71121 του υποέργου: “Αποκατάσταση μονώσεων δωμάτων των κτιριακών
εγκαταστάσεων ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (φάση Α)”, του έργου: “Συντηρήσεις - επισκευές κτηρίων
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 1.940.000,00€ με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής
επιχείρησης "ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και τη σύμβαση του έργου στην
εργοληπτική επιχείρηση "ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α.Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 66662 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
εξήντα επτά και είκοσι τέσσερα τοις εκατό (67,24%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1798
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση α) του Πρακτικού ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Χαλκιδέων», του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» και β) κατακύρωση του έργου, προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 173784/3972/808-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/8-08-2018 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ: 73133 του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Χαλκιδέων», του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
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2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και τη σύμβαση στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς
ΕΣΗΔΗΣ:75894 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα ένα και τριάντα εννέα τοις
εκατό (61,39%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1799
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση α) του Πρακτικού ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 και β)
κατακύρωση του έργου, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 180962/4172/1308-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/10-08-2018 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:73426 του υποέργου: "Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας
Εύβοιας για τα έτη 2018-2019", προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
"Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας", που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΟΡΟΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ».
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και τη σύμβαση του έργου στην
εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ», με Α.Α. Προσφοράς
ΕΣΗΔΗΣ: 76411 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα εννέα και τριάντα οκτώ τοις
εκατό (59,38%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1800
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/07-08-2018 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Υδροδότηση ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων» και κατακύρωση του έργου, Π.Ε.
Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185386/3048/7-082018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/07-08-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Υδροδότηση ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων»,
προϋπολογισμού 21.000,00 €, με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης
«Καραχάλιος Α. Γεώργιος».
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον «Καραχάλιο Α. Γεώργιο», που
προσέφερε ποσοστό έκπτωσης έξι τοις εκατό (6%).
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής για δημόσιες συμβάσεις
με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, η προθεσμία άσκησης είναι (5) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης προκύπτουν, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά 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),
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β) Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται
(άρθρο 35 και 36 του Ν. 4129/2013),
γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
έπειτα από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1801
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
ερείσματος και πρανών έναντι μουσείου Δελφών - Β΄ φάση» με ανοικτό διαγωνισμό, β) της
δαπάνης του έργου, προϋπολογισμού 125.460,00€ με Φ.Π.Α. γ) των όρων και των λοιπών
τευχών της δημοπράτησης, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187971/3094/9-082018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ερείσματος
και πρανών έναντι μουσείου Δελφών - Β΄ φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 125.460,00€
με Φ.Π.Α., 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, προϋπολογισμού 125.460,00€ με Φ.Π.Α., από το περιφερειακό
πρόγραμμα ΣΑΕΠ066.
2. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας:
α) δια της προϊσταμένής 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 της Δ.Τ.Ε., να γίνεται δεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει το
άρθρο 3 παράγ. 3.6 της διακήρυξης,
β) 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),
γ) δια της προϊσταμένής 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,
δ) δια της προϊσταμένής της να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής
δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία
που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι
κάτω από το όριο της 2ης τάξης, η επιτροπή θα είναι τριμελής (3). Τα τρία μέλη της με τους
αναπληρωτές τους θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε.,
ε) δια της προϊσταμένής 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,
26

ΑΔΑ: ΩΖ1Τ7ΛΗ-ΔΔΝ

στ) δια της προϊσταμένής της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε
προσφέροντα, εκτός του προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον
προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγ. 4.2ε της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1802
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συμπληρωματικά έργα
Συντήρησης και Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέματος, από
φερτά υλικά», του έργου: «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187541/3085/9-082018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του υποέργου: «Συμπληρωματικά έργα συντήρησης
και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Γρανιτσορέματος από φερτά υλικά»,
προϋπολογισμού 143.840,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας», με κωδικό
αριθμό 2016 ΕΠ56600000 ΣΑΕΠ566, 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, προϋπολογισμού 143.840,00 € με ΦΠΑ, από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, ενάριθμο Κ.Α.2016 ΕΠ56600000.
2. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας:
α) δια της προϊστάμενής 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 της Δ.Τ.Ε., να γίνεται δεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει το
άρθρο 3 παράγ. 3.6 της διακήρυξης,
β) 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),
γ) δια της προϊσταμένής 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,
δ) δια της προϊσταμένής της να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής
δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία
που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι
κάτω από το όριο της 2ης τάξης, η επιτροπή θα είναι τριμελής (3),
ε) δια της προϊσταμένής 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
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προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής,
στ) δια της προϊσταμένής της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε
προσφέροντα, εκτός του προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον
προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγ. 4.2ε της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1803
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Σήμανση
οδικού δικτύου νομού Εύβοιας – Β’ φάση» (μέχρι 30-11-2018), Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187620/4397/9-082018 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Σήμανση
οδικού δικτύου νομού Εύβοιας – Β’ φάση» μέχρι 30-11-2018, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο
ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “οι
δικαιολογίες είναι ανεπαρκείς και δεν πείθουν ούτε αυτές, ούτε η επίκληση των καιρικών
συνθηκών”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1804
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:
«Βελτίωση οδού Αφράτι – Πισσώνας» (μέχρι την 30-04-2019), Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 187032/4371/808-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση
οδού Αφράτι – Πισσώνας», Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι την 30-04-2019.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση. Ταυτόχρονα, ζήτησε
να υπάρξει παρέμβαση στην διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την αρχαιολογική Υπηρεσία,
“η οποία συχνά επιβραδύνει απαράδεκτα τις διαδικασίες χρήσιμων δημόσιων έργων”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1805
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής Δομοκού», με αναθεώρηση (μέχρι 31/10/2018), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 184479/9964/9-082018 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
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Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου:
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά ενενήντα
(90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31/10/2018.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “οι
δικαιολογίες είναι ανεπαρκείς και δεν πείθουν ούτε αυτές, ούτε η επίκληση των καιρικών
συνθηκών”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1806
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση ματαίωσης της αριθμ.πρωτ. 121140/2727/06-06-2017 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:
17PROC006293341) του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθειας Χρώματος Διαγράμμισης
Οδών για το έτος 2017 της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 73.500,00€ με ΦΠΑ».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 183519/5356/3-082018 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:
Α) Τη ματαίωση (σύμφωνα με το άρθρο 16) της αριθμ. πρωτ. 121140/2727/06-06-2017
διακήρυξης (ΑΔΑΜ:17PROC006293341) του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την “Προμήθεια α) 36.000kg λευκού ακρυλικού χρώματος
διαγράμμισης οδών, β) 1.800kg κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γ)
12.600kg υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης οδών έτους 2017 της Π.Ε.
Εύβοιας” και σύμφωνα με την αριθμ.1654/04-09-2017 (πρακτικό 32, θέμα 17ο, ΑΔΑ:Ψ26Λ7ΛΗΖΜ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., η οποία δικαιώνει την ένσταση προδικαστική προσφυγή της εταιρείας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ” κατά των όρων
της αριθμ. 121140/2727/06-06-2017 διακήρυξης (ΑΔΑΜ:17PROC006293341).
Β) Την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, οι οποίες κατατέθηκαν ως
δικαιολογητικό συμμετοχής (σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ.4 της διακήρυξης), στους κάτωθι
συμμετέχοντες:
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ»
Ε/Ε Συμμετοχής υπ’ αριθμ.GRZ1036677/15-06-2017 - ALPHA BANK κατάστημα ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νικης
(0718) ποσό εγγυητικής:1.185,48€
«ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.»
Ε/Ε Συμμετοχής υπ’ αριθμ.GRZ103738/16-06-2017 - ALPHA BANK κατάστημα Ιωνίας Θεσ/νικης
(0725) ποσό εγγυητικής:1.185,48€
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1807
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Χρώματος
Διαγράμμισης Οδών – Β’ ΦΑΣΗ για το έτος 2018 και των όρων της Διακήρυξης, της Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμός 73.464,54€ με ΦΠΑ .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 183106/5331/308-2018 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:
α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
για την “Προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης Οδών – Β ΦΑΣΗ, έτους 2018” και συγκεκριμένα για
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την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, ειδικότερα: α) 36.600kg λευκού ακρυλικού χρώματος
διαγράμμισης οδών, β) 1.200kg κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, γ) 6.600kg
υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης οδών και δ) 448lt διαλυτικού χρώματος
διαγράμμισης οδών έτους 2018, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι την
31/12/2018, συνολικού προϋπολογισμού 73.464,54€ με ΦΠΑ 24% (59.245,60€ άνευ ΦΠΑ),
β) τους όρους διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ566.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1808
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση: α) του 2ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα στο γήπεδο Ν. Αρτάκης» β)
κατακύρωση του διαγωνισμού και γ) Έγκριση της υπογραφής της σχετικής σύμβασης,
Προϋπολογισμού 55.000,00€ με Φ.Π.Α, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 184439/5374/608-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/2-08-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα στο γήπεδο
Ν. Αρτάκης», προϋπολογισμού 55.000,00€ με Φ.Π.Α, Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εταιρείας “HELLASOD
Α.Ε.”.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στην εταιρεία “HELLASOD
Α.Ε.” (ΑΦΜ: 099226444, ΔΟΥ: Λιβαδειάς, Δ/νση: Αλίαρτος Βοιωτίας, Τ.Κ 32001, Τηλ.:
2268023965, 2268041430 Fax: 2268029081). Η συνολική τιμή προσφοράς ανέρχεται στο ποσό
των 37.689,62€ (χωρίς ΦΠΑ) και 46.735,13€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
3. Εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικής αξίας σαράντα έξι χιλιάδων
επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δέκα τριών λεπτών (46.735,13€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ24% με τη εταιρεία “HELLASOD Α.Ε.” (ΑΦΜ: 099226444, ΔΟΥ: Λιβαδειάς, Δ/νση: Αλίαρτος
Βοιωτίας, Τ.Κ 32001, Τηλ. : 2268023965, 2268041430 Fax: 2268029081).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1809
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού κτιριακής εγκατάστασης για τις ανάγκες του κέντρου ιστορίας &
πολιτισμού Ευρυτανίας" και κατακύρωση του διαγωνισμού, Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 186715/2782/8-082018 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 το υπ΄αριθμ. 2/8-08-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού κτιριακής
εγκατάστασης για τις ανάγκες του Κέντρου Ιστορίας & Πολιτισμού Ευρυτανίας",
προϋπολογισμού 46.746,76 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε».
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε», η οποία προσέφερε την τιμή των 43.943,12€.
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Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε κώλυμα και απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1810
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την " Προμήθεια
ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2018" και
κατακύρωση του διαγωνισμού.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 186713/2781/8-082018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/8-08-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2018”, προϋπολογισμού 73.140,11 € με ΦΠΑ, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της επιχείρησης
«ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ».
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην επιχείρηση «ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ»,
η οποία προσέφερε την τιμή των 73.140,11€.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1811
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση: α) της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια
άλατος 2018" της Π.Ε. Ευρυτανίας», β) της δαπάνης του διαγωνισμού, προϋπολογισμού
73.953,60€ με ΦΠΑ, γ) των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185712/2765/7-082018 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:
α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος 2018" της Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.953,60€ €με ΦΠΑ 24%,
β) την υπ' αριθμ. 22/2018 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές,
γ) τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,
δ) τη δαπάνη ποσού 73.953,60€, σε βάρος του Ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ
566, για το υποέργο "Προμήθεια άλατος 2018" της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1812
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/2018 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και
κατακύρωση του υποέργου: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων
του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188610/2764/10-082018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 3/5-07-2018 (ολοκληρώθηκε στις 9-08-2018) πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το υποέργο:
«Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου
Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.499.954,06 € με Φ.Π.Α 24%, που αφορά
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη,
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τα οποία κατατέθηκαν στα πλαίσια διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοιχτού, διεθνούς, δημόσιου
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η διαδικασία διενεργήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και τη σύμβαση του
υποέργου στην εταιρεία:

Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΦΜ

«MONTE NOULIKAS»
ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
5ο ΧΙΛΙΟΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ –ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 2331067347
FAX 2231066133
E -mai :
monte@montenoulikas.gr

ΑΦΜ
082578630
-------Δ.Ο.Υ.
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.)

5%

1.149.158,35

Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε κώλυμα και απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ομοίως δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία του θέματος,
με την αιτιολογία ότι “αμφισβητεί την υποχρέωση της Περιφέρειας για το συγκεκριμένο έργο”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1813
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση: α) διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για: «Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης πολιτικής προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την Π.Ε Φωκίδας (Περίοδος 2017-2019)», Υποέργο: «Προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης έτους 2018» β) των όρων της Διακήρυξης και γ)
δέσμευση πίστωσης του ποσού των 61.463,02 € για το έτος 2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 189739/2577/1308-2018 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) τη διενέργεια συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή,
για το υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης έτους 2018» του έργου:
«Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την Π.Ε Φωκίδας (Περίοδος 2017-2019)»,
β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης,
γ) τη σχετική δέσμευση πίστωσης και συγκεκριμένα 61.463,02 € για το έτος 2018.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1814
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 186478/5397/808-2018 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 για την Π.Ε. Βοιωτίας,
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 στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

A/A

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

ΑΦΟΙ Λ. ΤΟΛΙΑ ΟΕ

2

ΑΦΟΙ Λ. ΤΟΛΙΑ ΟΕ

3

285.20€
1.116.00€

ΑΦΟΙ Λ. ΤΟΛΙΑ ΟΕ
5.756.70€

4

EXPERT WEB

5

PROFORMA
PUBLICATIONS
ΣΠΥΡ. ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ &
ΣΙΑ ΟΕΒΕ

6

7
8

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.
ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ

3.831.60€
300.00€
1.237,50€

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
759/3-8-18

1233/29-5-2018

756/31-7-18

1233/29-5-2018

46044/31-7-18
46043/31-7-18
46069/3-8-18
46042/31-7-18
966/30-7-18
970/2-8-18

1233/29-5-2018
3381/16-5-2018

2163/27-7-18

1536/9-7-2018

2049/1-8-18

491/22-1-2018

987,04€
117/31-7-18
403,00€

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

501/26-2-18
1465/2-8-18

1418/31-7-18

653/19-3-2018

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό στο πρωτόκολλο με α/α 5.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1815
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 176957_4993/27-7-2018 & 182686_5198/3-8-2018
Αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την Ανάθεση υπηρεσιών του έργου:
«Καθαριότητα των εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 184282/5337/608-2018 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:
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1. Την υπ’ αριθμ. οικ. 176957_4993/27-07-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκαν:
α) η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: “Καθαριότητα των εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Βοιωτίας”, διάρκειας δύο (2) μηνών ή έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών,
σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 6 και 32 του Ν.4412/2016 και
β) η δέσμευση πίστωσης ποσού 8.000,00 € Ε.Φ.073 ΚΑΕ 0839 «Λοιπές δαπάνες
καθαριότητας»,
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 182686_5198/3-08-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση υπηρεσιών του έργου: «Καθαριότητα των
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας», διάρκειας δύο (2) μηνών ή έως την ολοκλήρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 6 και 32 του Ν.4412/2016, στην
Κοιν. Σ. Επ. «ΕΡΚΥΝΑ», με τιμή προσφοράς 5.460,00€ άνευ ΦΠΑ ή 6.770,40€ με ΦΠΑ 24%.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται
για εργολαβία,… ενοικίαση εργαζομένων,… μια μορφή ιδιωτικοποίησης”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1816
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση του από 8/8/2018 πρακτικού, της Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή των υπηρεσιών φύλαξης των
κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας & των αντλιοστασίων άρδευσης του Κωπαϊδικού
πεδίου» για δύο (2) έτη.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188807/5449/13-082018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το από 8-08-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του
συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή των υπηρεσιών
φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας & των αντλιοστασίων άρδευσης του
Κωπαϊδικού πεδίου» για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους:
α) για το τμήμα Α΄: “Φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων Π.Ε. Βοιωτίας” την εταιρεία
“Ι.Ε.Π.ΥΑ.ΑΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ” με δ.τ. “GROUP CENTER HELLA, με τιμή προσφοράς
22.800,00€ άνευ ΦΠΑ,
β) για το τμήμα Β΄: “Φύλαξη αντλιοστασίων Κωπαϊδικού Πεδίου” την εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με δ.τ. “HELLENIC CENTER OF SECURITY”, με τιμή
προσφοράς 33.600,00€ άνευ Φ.Π.Α.
3. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται
για εργολαβία,… ενοικίαση εργαζομένων,… μια μορφή ιδιωτικοποίησης”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1817
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση Βεβαιώσεων Παροχής Υπηρεσιών για τα οχήματα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 148203/2074/6-082018 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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις εργασίες τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με
τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ι. –
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Χ. Ο.Ε.

1

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΟΣΟ
ΣΕ
ΕΥΡΩ
ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

558,00

188/2.8.2018

1625/16.7.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

248,00

355/6.8.2018

1625/16.7.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

105,40

382/1.8.2018

1625/16.7.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΦΜ: 099703462/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΛΑΠΠΑ ΖΩΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
2

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΦΜ: 065015073/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΦΜ: 030658773/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1818
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) οικ.
181879/5297/2-08-2018, β) οικ. 186528/5417/8-08-2018 και γ) 187324/5437/9-08-2018
έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
Εγκρίνει:

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

35

ΑΔΑ: ΩΖ1Τ7ΛΗ-ΔΔΝ

1. τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών, που αναφέρονται στον Πίνακα Α του
Παραρτήματος Ι του παρόντος, στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι
ανάδοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)»,
2. την απευθείας ανάθεση α) της προμήθειας A4 laser Black Xerox 3345V DN και ενός (1)
Η/Υ HP 6200 PRO SFF και β) της παροχής υπηρεσιών για την εγκατάσταση ενός (1)
πολυμηχανήματος A4 laser Black Xerox 3345V DN και ενός (1) Η/Υ HP 6200 PRO SFF, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος Ι του παρόντος, στην εταιρεία
ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ «CONSULTECH» ΙΚΕ η οποία αναδείχθηκε υποψήφια ανάδοχος
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και
3. την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εκπαίδευση υπαλλήλων της Π.Ε.
Εύβοιας στο σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού της ΟΤS, η οποία αναδείχθηκε υποψήφια
ανάδοχος 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)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις απευθείας αναθέσεις δαπανών
της Π.Ε. Εύβοιας πλην εκείνης με α/α 2 του Πίνακα Α του Παραρτήματος Ι του παρόντος περί
προμήθειας χιλίων (1000) καρτών για τις ανάγκες του γραφείου του Εντεταλμένου
Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Εύβοιας, με την οποία ο ίδιος διαφωνεί από θέση αρχών,
μολονότι πρόκειται για μικρό ποσό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1819
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 178224/5221/1308-2018, β) 188602/5485/13-08-2018 και γ) 188633/5487/13-08-2018 έγγραφα της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), σε βάρος του
προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας:
1. Ποσού 619,95 €, με υπόλογο τον Δαρδαβέση Κων/νο (υπάλληλο της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας) για την πληρωμή δαπάνης που αφορά έξοδα μετακίνησης, εισιτήρια
πλοίου και διαμονής, δικής του και του Γεωργίου Μαυρομματάκη (Αν/τη Προϊστάμενο της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας) στη Σκύρο, στα πλαίσια διενέργειας Πιστοποίησης
Ζυγιστηρίων κρατικού Αερολιμένα Σκύρου.
Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης και θα
βαρύνει:
- τον Κ.Α.Ε 0719.01 του Ε.Φ073 (Αποζημίωση εισιτηρίων / χιλιομετρική αποζ. κλπ) για
ποσό 139,95 €,
- τον Κ.Α.Ε. 0721.01 του Ε.Φ.073 (Ημερήσια Αποζημίωση) για ποσό 240 € και
- τον Κ.Α.Ε. 0722.01 του Ε.Φ.073 (Έξοδα διανυκτέρευσης) για ποσό 240 €.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 31-12-2018.
2. Ποσού 1.900,00 €, με υπόλογο την Μαριάννα Λιάσκου, υπάλληλο της Π.Ε. Ευβοίας
για την συμμετοχή της στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Φεστιβάλ
«Tουρισμός & Γαστρονομία - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», σε συνεργασία με την Πρεσβεία
της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, που θα πραγματοποιηθεί από 16/10 έως 18/10/2018 στο Τελ ΑβίβΙσραήλ. Ημερομηνία αναχώρησης στις 15/10/2018 και επιστροφής στις 19/10/2018.
Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης και θα
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0719.01 του Ε.Φ073 (Αποζημίωση εισιτηρίων / χιλιομετρική αποζ. κλπ) για
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ποσό 700 €, τον Κ.Α.Ε. 0721.01 του Ε.Φ.073 (Ημερήσια Αποζημίωση) για ποσό 400 € και τον
Κ.Α.Ε. 0722.01 του Ε.Φ.073 (Έξοδα διανυκτέρευσης) για ποσό 800 €.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 31-12-2018.
3. Ποσού 1.900,00 €, με υπόλογο την Μαριάννα Λιάσκου, υπάλληλο της Π.Ε. Ευβοίας,
για την συμμετοχή της στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή
τουριστική έκθεση «TOP RESA 2018», που θα πραγματοποιηθεί από 25/09 έως 28/09/2018
στο Παρίσι της Γαλλίας. Ημερομηνία αναχώρησης στις 24/09/2018 και επιστροφής στις
28/09/2018.
Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης και θα
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0719.01 του Ε.Φ073 (Αποζημίωση εισιτηρίων / χιλιομετρική αποζ. κλπ) για
ποσό 700 €, τον Κ.Α.Ε. 0721.01 του Ε.Φ.073 (Ημερήσια Αποζημίωση) για ποσό 400 € και τον
Κ.Α.Ε. 0722.01 του Ε.Φ.073 (Έξοδα διανυκτέρευσης) για ποσό 800 €.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού: 31-12-2018.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1820
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, β) ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188954/5494/13-082018 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 τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων - λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
α/α

1

2

Τίτλος Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

4ος λογαριασμός του
ΜΠΡΟΚΟΣ
έργου:«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
περιβάλλοντος χώρου βυζαντινών
ΕΔΕ
ναών Άτταλης 2016ΕΠ06600003
3.375,80
ΣΑΕΠ066
Σχετ: αρ. πρωτ.: 126773/2676/02-082018 έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευβοίας.
 Προϋπολογισμός έργου:
65.000,00
 Σύμβαση έργου:
36.030,77
 Πληρωμές μέχρι σήμερα
32.654,95
 Παρών λογαριασμός:
3.375,80
 Σύνολο
36.030,75
 Υπόλοιπο εγκρίσεων:
0,02
3ος λογαριασμός του έργου:«Επισκευές
στο Γυμνάσιο Ν. Λαμψάκου το οποίο
είναι ενταγμένο στο έργο « Αποπληρωμή
Ανεξόφλητων Οφειλών Έργων από
πρώην ΟΣΚ»
1.404,68
ΚΑΠ-Τακτικοί
Α.ΛΟΥΚΙΔΗΣ

ΚΑΕ

02.02.071.9379.01

02.02.071.9779.01

Σχετ: αρ. πρωτ.: 95501/1922/4-06-2018
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας.
 Προϋπολογισμός έργου:
27.545,70
 Πληρωμές μέχρι σήμερα
25.612,94
 Παρών λογαριασμός:
1.404,68
 Σύνολο:
27.017,62
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3

 Υπόλοιπο εγκρίσεων:
1oς λογαριασμός της μελέτης
«Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στο Α/Κ
Αγ.Γεωργίου Λιχάδας Ν.Εύβοιας
2016ΜΠ06600001
ΣΑΜΠ066

528,08
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΣΑΜΑΡΑ

11.172,18

02.02.071.9362.01

Σχετ:αρ.πρωτ.: 179164/4115/9-8-2018
έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας.





4

5

6

7

8

9
10

Προϋπολογισμός έργου:
Πληρωμές μέχρι σήμερα
Παρών λογαριασμός:
Σύνολο:
Υπόλοιπο εγκρίσεων:

36.500,00
0,00
11.172,18
11.172,18
25.327,82

Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ 056/1 για το
έτος 2016
κ.α.:2016ΕΠ5620000 της ΣΑΕΠ 562
Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ
056/8(τ.ε.2010ΕΠ05680031) για το έτος 2016
κ.α.:2011ΕΠ5620002 της ΣΑΕΠ 562
Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΝΑ
011/8(τ.ε.2010ΝΑ01180008) για το έτος 2016
κ.α.:2011ΕΠ5620004 της ΣΑΕΠ 562
Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων
(ΠΙΝ.Ο)(τ.κ.2066026) για το έτος 2018
κ.α.:2000ΕΠ06600026 της ΣΑΕΠ 066
Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ 0566 για το έτος
2018
κ.α.:2015ΕΠ5660000 της ΣΑΕΠ 566
Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα για το έτος 2018
κ.α.:2010ΕΠ7660000 της ΣΑΕΠ 766
Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για το
έτος 2018
κ.α.:2010ΜΠ06600000 της ΣΑΜΠ 066

930,10

02.02.071.9417.02

1.635,40

02.02.071.9417.02

2.199,20

02.02.071.9417.02

10.407,37

02.02.071.9417.01

15.608,80

02.02.071.9417.01

25.627,86

02.02.071.9417.01

5.140,00

02.02.071.9417.01

2. Ανακαλεί τις κάτωθι δεσμεύσεις πίστωσης:
KAE 9779.01
ΚΑΕ 9417.02
ΚΑΕ 9417.02
KAE 9417.02

ΠΟΣΟ: 1.404,68€ΠΟΣΟ: 930,10€ΠΟΣΟ: 2.199,20€ΠΟΣΟ: 1.635,40€-

Α/Α δέσμευσης 3507
Α/Α δέσμευσης 3546
Α/Α δέσμευσης 3548
Α/Α δέσμευσης 3547

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1821
ΘΕΜΑ
Έγκριση α) δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, β) ανάκληση δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.
46o:
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188952/5493/13-082018 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 τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις
και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν και δεν ενταλματοποιήθηκαν το προηγούμενο
έτος στην Π.Ε. Εύβοιας, όπως και τις δαπάνες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
οικονομικό έτος 2018, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

1

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

02.02.07
3.0512.0
1

2

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

02.02.07
3.0722.0
2

3

δαπάνη εκτύπωσης και
προμήθειας 4.420 τεμ.
Ειδικών Μαθητικών
Δελτίων για τη
μεταφορά των μαθητών
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.07
3.0843.0
1

4

5

επιστροφή παραβόλου
στη Μαστραγγελή
Ελευθερία του Κων/νου
λόγω μη χρήσης
ολόκληρου του ποσού
Έγγραφο
170007/17909/24-72018 Δ/νσης
Μεταφορών & Επικ.
Π.Ε. Εύβοιας
επιστροφή παραβόλου
στον Λαγό Κων/νο του
Δημητρίου λόγω εκ
παραδρομής διπλής
κατάθεσης
‘Εγγραφο 4644/Φ
14/3802/30-7-2018 της
Δ/νσης Ανάπτυξης της

02.02.07
3.
3199.01

02.02.07
3.
3199.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Αμοιβή για
εργασία
κατά τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες
Έξοδα
διανυκτέρευ
σης στο
εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717
Εκδόσεις
εκτυπώσεις
βιβλιοδεσία
(περιλαμβά
νεται και η
προμήθεια
χαρτιού)

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

3.357,00

10.436,05

7.079,00

0,05

48,90

14.988,90

14.940,00

0,00

11.000,00

7.437,84

170.334,61

4.083,54

476,16

3.086,00

45,00

100,00

166.106,07
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Π.Ε. Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ

4.027,06

206.759,56

33.540,38

169.192,12

2. Ανακαλεί την κάτωθι δέσμευση πίστωσης:
KAE 0213.01 ΠΟΣΟ: 1.000,00€ Α/Α δέσμευσης 2685
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1822
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2018 (Ειδικός Φορέας 073), για «Πάσης φύσεως δαπάνες, σε εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189140/5500/13-082018 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 τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την καταβολή ποσού 1.831,20 € στον Μάλαγα
Γεώργιο του Ιωάννη στα πλαίσια εξώδικης επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με την 1363/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ. Φάνη Σπανό να υπογράψει το
σχετικό συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έτους 2018 και συγκεκριμένα της Π.Ε. Εύβοιας, ΚΑΕ 02.073.0892, με τίτλο «Πάσης φύσεως
δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1823
ΘΕΜΑ 48o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1301/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
περί απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185419/6455/7-082018 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
Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 1301/2017 απόφασή της περί απευθείας ανάθεσης δαπανών
υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
Απόφαση 1301/2017 (Πρακτικό 26, Θέμα έκτ. 3, ΑΔΑ: ΨΠΞΦ7ΛΗ-24Σ)
Α/Α

4

ΔΑΠΑΝΗ

Προμήθεια ειδών μπουφέ
για συνεδρίαση που θα
πραγματοποιηθεί στις 20/7
στο πλαίσιο της
συνάντησης για το

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΑΘ.

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
ΚΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ε.Φ.: 071
ΚΑΕ:
9919

Αρ. Δέσμευσης:
2548/13-7-2017

ΠΟΣΟ

210,80

ΑΔΑ:
7ΑΛΣ7ΛΗ-05Ω
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συγχρηματοδοτούμενο
έργο του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «INTERREG
MED»

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΦΜ: 9993522084
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Φραντζή
67
(CateringΓλυκίσματα )

1290/10-7-2017
ΑΔΑ:
ΩΣΦ07ΛΗ-ΠΨ9

Ε.Φ.: 071
ΚΑΕ:
9459

ΑΔΑΜ:
17REQ0016981
82
37,20

Αρ. Δέσμευσης:
2549/13-7-2017
ΑΔΑ:
ΩΙ7Π7ΛΗ-7ΨΒ
ΑΔΑΜ:
17REQ0016982
62

5

Προμήθεια ειδών μπουφέ
για την συνεδρίαση που θα
πραγματοποιηθεί στις 20/7
στο πλαίσιο της
συνάντησης για το
συγχρηματοδοτούμενο
έργο του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «INTERREG
EUROPE», με τίτλο
«Regional Creative
Industries Alliance

ΑΘ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΦΜ: 9993522084
ΔΟΥ: Λαμίας
Τ. Δ/νση: Φραντζή
67
(CateringΓλυκίσματα )

1290/10-7-2017
ΑΔΑ:
ΩΣΦ07ΛΗ-ΠΨ9

Ε.Φ.: 071
ΚΑΕ:
9919

Αρ. Δέσμευσης:
2550/13-7-2017

210,80

ΑΔΑ:
6ΑΡΕ7ΛΗ-ΛΥΩ
Ε.Φ.: 071
ΚΑΕ:
9459

ΑΔΑΜ:
17REQ0016983
01

37,20

Αρ. Δέσμευσης:
2551/13-7-2017
ΑΔΑ:
ΩΛΞΖ7ΛΗ-ΟΘΧ
ΑΔΑΜ:
17REQ0016984
11

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας ότι “θεωρούσαμε και
θεωρούμε περιττή τη δαπάνη για την προμήθεια ειδών μπουφέ για την συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε στις 20/7 στο πλαίσιο της συνάντησης για το συγχρηματοδοτούμενο έργο του
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE», με τίτλο «Regional
Creative Industries Alliance”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1824
ΘΕΜΑ 49o: Ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης από τον Προϋπολογισμό του 20% ΠΣΕ,
οικονομικού έτους 2018 (ειδικός φορέας 071), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6553/13-08-2018
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
Ανακαλεί:

αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Την αριθμ. 755/2018 (ΑΔΑ: 68ΛΩ7ΛΗ-19Χ) δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού
400.000,00 €, που αφορά “Εφαρμογή του προγράμματος υγιεινής διατροφής σε μαθητές
σχολείων Α/θμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΣΕ για το σχολικό έτος 2017-18”,
(Πρακτικό 1, απόφαση 10/3-1-2018 Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ:ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2), λόγω
διαγραφής από το τεχνικό πρόγραμμα.
Β. Την αριθμ. 3625/2018 (ΑΔΑ: 69ΟΓ7ΛΗ-ΤΣ6) δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού
60.000,00 €, που αφορά “Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων”, (Πρακτικό 28, απόφαση 1619/16-7-2018 Οικονομικής Επιτροπής,
ΑΔΑ: 697Η7ΛΗ-ΙΗ1), λόγω μεταφοράς πίστωσης σε 2 έτη.
Γ. Την αριθμ. 2237/2018 (ΑΔΑ: 6ΦΠ47ΛΗ-ΣΜΝ) δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού
45.000,00 €, που αφορά “Αρχαιολογική έρευνα και εκπόνηση μελετών προστασίας και
ανάδειξης της Μυκηναϊκής Ακρόπολης του ΓΛΑ, Π.Ε. Βοιωτίας”, (Πρακτικό 10, απόφαση 550/53-2018 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: Ω5ΓΟ7ΛΗ-ΝΙ2), λόγω διαγραφής από το τεχνικό
πρόγραμμα.
Δ. Την αριθμ. 3213/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΧΛ7ΛΗ-ΕΓΟ) δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού
100.000,00 €, που αφορά “Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο Δημοτικό στάδιο
Χαλκίδας - Β. φάση”, (Πρακτικό 22, απόφαση 1276/4-6-2018 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ:
Ω5ΓΚ7ΛΗ-4Γ5), λόγω μεταφοράς πίστωσης σε 2 έτη.
Ε. Την αριθμ. 819/2018 (ΑΔΑ: Ψ01Δ7ΛΗ-0ΤΩ) δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού
50.000,00 €, που αφορά “Αποκάλυψη, αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή του
ζωγραφικού διακόσμου του διατηρητέου κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας”,
(Πρακτικό 1, απόφαση 10/3-1-2018 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΨΑ9Δ7ΛΗ-ΛΛ2), λόγω
μεταφοράς πίστωσης σε 2 έτη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1825
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης (πολυετής) από τον Προϋπολογισμό
που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων
οικονομικού έτους 2018, (ειδικός φορέας 071), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6372/13-08-2018
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 τη δαπάνη και τη σχετική πολυετή δέσμευση πίστωσης για το έργο:
“Διαμόρφωση - συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου μουσείου Βίνιανης Δήμου
Αγράφων”, Π.Ε. Ευρυτανίας, για τα έτη 2018-2019, ως κατωτέρω:
Α] Για το οικονομικό έτος 2018,
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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1

Διαμόρφωση συντήρηση κτιρίου και
περιβάλλοντος χώρου
μουσείου Βίνιανης
Δήμου Αγράφων
Χρηματοδότηση: 20%
ΚΑΠ

01.071
.9899

Λοιπές δαπάνες
(20% έργα
Περιφέρειας)

16.000,00

3.243.069,8
0

3.110.069,80

133.000,00

ΑΔΑΜ:
18REQ003527261
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Β) Για το οικονομικό έτος 2019, πολυετή δέσμευση πίστωσης ΚΑΕ 01.071.9899.01
ποσού 70.000,00 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1826
ΘΕΜΑ 51o: Ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2018 (ειδικός φορέας 073), Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187515/6514/9-082018 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
Ανακαλεί τις κατωτέρω δεσμεύσεις πίστωσης για δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης και
έξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΑΕ 0721 & 0722), διότι
τα έξοδα, τα οποία προέκυψαν κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους 2018, όπου αναφέρονται οι
δεσμεύσεις, έχουν εξοφληθεί και το υπόλοιπο των ποσών τους πρέπει να ανακληθεί και να
χρησιμοποιηθεί εκ νέου στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας:
Α/Α
1
2
3
4

ΚΩΔΙΚΟΣ
(ΚΑΕ)

0719
0721
0721
0721
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΚΑΕ 0721
5
0722
6
0722
7
0722
8
0722
9
0722
10
0722
11
0722
12
0722
13
0722
14
0722
15
0722
16
0722
17
0722
18
0722
19
0722
20
0722
21
0722

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
1.200
4.000
1.200
4.000
10.400
200,00
100,00
100,00
150,00
350,00
200,00
200,00
200,00
500,00
150,00
1.000
120,00
150,00
350,00
150,00
150,00
150,00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Α/Α
ΕΤΟΣ 2018
2441
2442
2758
2759
1281
1284
1294
2057
2062
2074
2429
2432
2435
2440
2443
2448
2479
2487
2490
2493
2497
43
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22
0722
23
0722
24
0722
25
0722
26
0722
27
0722
28
0722
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΚΑΕ 0721

200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
5.120

2501
2539
2516
2522
2543
2547
2784

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, κρίνει όμως χρήσιμο
“να μην αναφέρονται μόνο κωδικοί, αλλά και ο σκοπός της πίστωσης που ανακαλείται”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1827
ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187516/6515/13-082018 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 τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2018 στην
Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δαπάνη για την
πληρωμή
δημοσίευσης στον
τοπικό τύπο
περίληψης της
απόφασης
λειτουργίας των
πρατηρίων πώλησης
καυσίμων.

ΚΑΕ

Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.01.073.0
841.01

Διαφημίσεις
και
δημοσιεύσεις
γενικά

91,76

7.674,21

3.458,04

7.124,41

02.01.073.0
871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

715,48

160.032,60

87.389,68

71.927,44

α) ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
(49,6)
β) ΣΕΝΤΡΑ (42,16)

2

Δαπάνη πληρωμής
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (προσφυγή
“Κοινοπραξία ΙΛΙΟΝ
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ”)
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Έγγραφο
120379/1001/7-8-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

807,24

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1828
ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας και μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 2392/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189604/6560/13-082018 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
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους
προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία
με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την
παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως:

Α/Α

Δαπάνη

1

Εκτέλεση εργασιών για
την ετήσια Συντήρηση Αναγόμωση –
Υδραυλική Δοκιμή των
Πυροσβεστήρων της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

2

3

Έλεγχος και ανανέωση
πιστοποιητικού
καταλληλότητας του
υδραυλικού
ανελκυστήρα του
κτιρίου Π.Σ.Ε. επί της
Λ. Καλυβίων 2 - Λαμία
Προμήθεια μηχανής
γκαζόν - χλοοκοπτικό
για τις ανάγκες
συντήρησης του κήπου
στο κεντρικό κτίριο της
Π.Σ.Ε. επί της Λ.
Καλυβίων 2 - Λαμία

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΚΑΛΦΩΛΙΑΣ ΑΡ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 135895200
ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ

1406/18-62018

Ταχ. Δ/νση: ΙΕΡΑ
ΟΔΟΣ 198 -Αθήνα
TUV AUSTRIA
HELLAS
ΑΦΜ: 095574110
ΔΟΥ: Αγίας
Παρασκευής
Ταχ. Δ/νση: Λ.
Μεσογείων 429Αθήνα
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΜ: 136891677
ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Πανουργιά 20 - Λαμία

ΑΔΑ:
6ΚΖΠ7ΛΗ-1Κ4

1623/16-72018
ΑΔΑ:
697Η7ΛΗ-ΙΗ1

1690/23-72018
ΑΔΑ:
ΩΕΟΛ7ΛΗΚΟΗ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

Αρ. Δέσμευσης:
3305/22-6-2018

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ: 0869

ΑΔΑ:
69ΨΝ7ΛΗ-Ζ1Ε

2.804,98€

ΑΔΑΜ:
18REQ003334025

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ: 0899

Ε.Φ.:073
ΚΑΕ: 1699

Αρ. Δέσμευσης:
3621/19-7-2018
ΑΔΑ:
60ΓΞ7ΛΗ-774

Αρ. Δέσμευσης:
3655/26-7-2018
ΑΔΑ:
Ω2ΤΞ7ΛΗ-Υ4Ο

248,00€

630,00€
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Αρ. Δέσμευσης:

4

Προμήθεια πλαστικής
δεξαμενής νερού
χωρητικότητας 5.000
Λίτρων για τις ανάγκες
της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΣΥΡΜΟΣ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ
ΑΒΕΕ
ΑΦΜ:094338686
ΔΟΥ: Λειβαδειάς
Ταχ. Δ/νση: 6ο χλμ
Λιβαδειάς - Λαμίας

248/29-1-2018
ΑΔΑ:
6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α

1467/5-2-2018

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:5152

ΑΔΑ:
Ψ6ΛΦ7ΛΗ-ΙΝΜ

476,16€

ΑΔΑΜ:
18REQ002684276

2. Διορθώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 2392/4-12-2017 (ΑΔΑ:7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ) απόφασή
της περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα τη δαπάνη με α/α 1, ως προς ΚΑΕ και τον αριθμό δέσμευσης, στο
ορθό, ως εξής:

Α/Α

1

Δαπάνη

Προμηθευτής

Προμήθεια
ηλεκτρολογικών υλικών
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκ/κης Δια/σης Π.Σ.Ε.

“ΚΑΥΚΑΣ”
ΑΦΜ:094251730
ΔΟΥ:ΦΑΕ Αθηνών
Ταχ/κη Δ/νση: 1ο χλμ Λ.
Μαρκοπούλου Παιανίας

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
117/23-1-2017
ΑΔΑ:
7ΗΘΚ7ΛΗ-ΙΓΟ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
1311

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)
223,29€

Αρ. Δέσμευσης:
830/26-01-2017
ΑΔΑ:
6ΞΝΚ7ΛΗ-ΦΚΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1829
ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την υλοποίηση των
υποέργων 1 (Είδη τροφίμων) και 2 (Είδη βασικής υλικής συνδρομής) των Πράξεων
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019, Κ.Σ. Π.Ε. Ευρυτανίας, με κωδικό ΟΠΣ 5029617», στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 186907/2718/9-082018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη, τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2018 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως
κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1

2

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια τροφίμων
της Πράξης
«Αποκεντρωμένες
Προμήθειες Τροφίμων
και Ειδών ΒΥΣ,
Διοικητικές Δαπάνες και
Παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2018-2019,
Κ.Σ. Π.Ε.Ευρυτανίας, με
κωδικό ΟΠΣ 5029617»,
στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
¨Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 20142020».
18REQ003546986
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια αγαθών
Βασικής Υλικής
Συνδρομής της Πράξης
«Αποκεντρωμένες
Προμήθειες Τροφίμων
και Ειδών ΒΥΣ,
Διοικητικές Δαπάνες και
Παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2018-2019,
Κ.Σ. Π.Ε.Ευρυτανίας, με
κωδικό ΟΠΣ 5029617»,
στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
¨Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 20142020».
18REQ003547323

03.071.
9475.01

Υπουργείου
Υγείας και
Πρόνοιας

282.400,00

539.600,86

197.179,66

60.021,20

03.071.
9475.01

Υπουργείου
Υγείας και
Πρόνοιας

45.184,00

539.600,86

479.579,66

14.837,20

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι “παραμένουν
ασαφή και αδιευκρίνιστα τα παρακάτω:
- πώς και με ποια κριτήρια καταρτίζεται ο πίνακας των δικαιούχων,
- αν και πώς αναμιγνύονται ιδιώτες, σύλλογοι και εκκλησία στην αποθήκευση και την
διανομή των τροφίμων”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1830
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας,
παροχής υπηρεσιών, συνδιοργανώσεων κλπ, οικονομικού έτους 2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187615/2727/9-082018 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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και πληρωμής:
α) δαπανών για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται
πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2018 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

να

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια χημικών
υλικών και αεραφρού –
πυροσβεστήρων, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Ε. Ευρυτανίας.

03.073.
1642.01

Προμήθεια
χημικών
υλικών και
αεραφρού

884,12

2.000,00

204,60

911,28

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικώ
ν
υπολογιστών
προγρ/των
και λοιπών
υλικών

300,00

9.000,00

6.800,52

1.899,48

03.073.
1925.01

Προμήθεια
μηχανημάτω
ν και
εργαλείων
γενικά

550,00

2.000,00

1.378,12

71,88

2

3

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια λογισμικού
(Microsoft Office Home
& Business 2016
Greece Software)
λειτουργικού
συστήματος, για τις
ανάγκες του
Κτηνιατρείου της
Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια εργαλείου
χειρός αέρος για
οδοσήμανση,
τοποθέτηση κώνων και
πινακίδων, για τις
ανάγκες του
μηχανολογικού
εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε
της Π.Ε. Ευρυτανίας.

β) απολογιστικά δαπανών προμήθειας πετρελαίου κίνησης (ντίζελ), που
πραγματοποιήθηκαν λόγω εκτάκτου και κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες & κατολισθήσεις), το χρονικό
διάστημα από 5/4/2018 έως και 5/6/2018 στο νομό Ευρυτανίας:

Α/Α

1

Αιτιολογία

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 500lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε της

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισμο
ύ και
αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν
την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο
για
δέσμευση

697,50

28.300,00

21.199,37

6.403,13

Δαπάνες
03.073.

αντιμετώπισης

5151.01

φυσικών
καταστροφών
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2

3

4

Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τη διευθέτηση
κοίτης στον
«Κλαρωτό», κατά την
25η Απριλίου 2018,
από το Πρατήριο
Υγρών Καυσίμων με
την επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ003221844
Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 600lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τη διευθέτηση
κοίτης στον
«Κλαρωτό», κατά την
26η Απριλίου 2018,
από το Πρατήριο
Υγρών Καυσίμων με
την επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ003221844
Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 450lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τη διευθέτηση
κοίτης στον
«Κλαρωτό», κατά την
27η Απριλίου 2018,
από το Πρατήριο
Υγρών Καυσίμων με
την επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ003221844
Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 500lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τη διευθέτηση
κοίτης στον
«Κλαρωτό», κατά την
28η Απριλίου 2018,
από το Πρατήριο
Υγρών Καυσίμων με
την επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ003221844

Δαπάνες
03.073.

αντιμετώπισης

5151.01

φυσικών

848,98

28.300,00

21.896,87

5.554,15

636,74

28.300,00

22.745,85

4.917,41

707,48

28.300,00

23.382,59

4.209,93

καταστροφών

Δαπάνες
03.073.

αντιμετώπισης

5151.01

φυσικών
καταστροφών

Δαπάνες
03.073.

αντιμετώπισης

5151.01

φυσικών
καταστροφών
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5

6

7

8

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 502lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τη διευθέτηση
κοίτης στον
«Κλαρωτό», κατά την
30η Απριλίου 2018,
από το Πρατήριο
Υγρών Καυσίμων με
την επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ003221844
Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 553lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τη διευθέτηση
κοίτης στον
«Κλαρωτό», κατά την
2η Μαΐου 2018, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ003221844
Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 600lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τη διευθέτηση
κοίτης στον
«Κλαρωτό», κατά την
3η Μαΐου 2018, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ003221844
Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 600lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τη διευθέτηση
κοίτης στον
«Κλαρωτό», κατά την

Δαπάνες
03.073.

αντιμετώπισης

5151.01

φυσικών

710,31

28.300,00

24.090,07

3.499,62

782,48

28.300,00

24.800,38

2.717,14

848,98

28.300,00

25.582,86

1.868,16

848,98

28.300,00

26.431,84

1.019,18

καταστροφών

Δαπάνες
03.073.

αντιμετώπισης

5151.01

φυσικών
καταστροφών

Δαπάνες
03.073.

αντιμετώπισης

5151.01

φυσικών
καταστροφών

Δαπάνες
03.073.

αντιμετώπισης

5151.01

φυσικών
καταστροφών
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9

4η Μαΐου 2018, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ003221844
Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 600lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τη διευθέτηση
κοίτης στον
«Κλαρωτό», κατά την
5η Μαΐου 2018, από το
Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ003221844

Δαπάνες
03.073.

αντιμετώπισης

5151.01

φυσικών

848,98

28.300,00

27.280,82

170,20

καταστροφών

γ) δαπάνης συνδιοργάνωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό
έτος 2018 για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

Α/Α

Αιτιολογία

1

Πληρωμή δαπάνης (για
διαμονή, πλακέτες,
εκτυπώσεις) στα πλαίσια
συνδιοργάνωσης της
ΠΣΕ - Π.Ε.Ευρυτανίας
με το Δήμο Αγράφων και
την Αδελφότητα
Γρανιτσιωτών
Ευρυτανίας «Ο
Νεομάρτυς Μιχαήλ», της
εκδήλωσης για την
βράβευση των
διακριθέντων στον
Πανελλήνιο Μαθητικό
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
«Ζαχαρίας
Παπαντωνίου- Τα Ψηλά
Βουνά», που θα
πραγματοποιηθεί στην
πλατεία της Τοπικής
Κοινότητας Γρανίτσας
του Δήμου Αγράφων, το
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου
2018.
(ΚΑΠ 2018)
18REQ003551075

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Ποσό
εγκεκριμένου
Ποσό
προϋπολογισμο
δέσμευσης
ύ και
πίστωσης
αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν
την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο
για
δέσμευση

242.737,24

313.481,92

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται
ειδικά
03.071.

(Πολιτιστικά,

9779.01

αθλητικά

1.700,00

557.919,16

προγράμματα και
εκδηλώσεις
ευρείας
απήχησης)
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Το γεγονός αποτελεί εκδήλωση ευρείας απήχησης και αποσκοπεί στο να τιμήσει τους συμμετέχοντες μαθητές από όλα τα
σχολεία της Ελλάδας και ιδιαίτερα τα σχολεία της Ευρυτανίας και του Δήμου Αγράφων που συμμετείχαν στον ανωτέρω
διαγωνισμό, να βραβεύσει τους αριστεύσαντες, να γνωρίσουν τον τόπο του Ζαχαρία Παπαντωνίου και τα ψηλά βουνά, τις
ομορφιές του τόπου, τα ήθη και τα έθιμα και να τα διαδώσουν, καθώς και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών
πανελληνίως, στη λογοτεχνία και την ποίηση.

2. Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. 1626/16-07-2018 απόφασή της (πρακτικό 28) ως προς τη
δαπάνη με α/α β.2, συνολικού ποσού 2.300,00€ από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2018, που αφορά δέσμευση πίστωσης
στον ΚΑΕ 03.071.9779.01 (Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά) για τη
συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με την ονομασία «Παρουσίαση του τόμου Δημοτικά
Τραγούδια Ευρυτανίας, συλλογή Σπύρου Περιστέρη 1959,1962», λόγω ακύρωσής της κατόπιν
αποφάσεως του διοργανωτή της μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αν. Αττική και το Εθνικό
Πένθος που κηρύχθηκε για τα θύματα αυτών.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό στη δαπάνη με α/α 1γ).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1831
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 21ης εντολής πληρωμής
και πιστοποίησης του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα - Άγραφα - Ν.Α. Ευρυτανίας», Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 184729/2697/7-082018 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 τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις
της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:
Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ σε ευρώ

21η εντολή πληρωμής του Έργου «Οδός Βαρβαριάδα - Άγραφα - Ν.Α. Ευρυτανίας»
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 766
Προϋπολογισμός : 12.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης : 6.634.107,59 ευρώ
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 5.957.999,99 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 392.000,00 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 275.740,74 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ:
392.000,00 ευρώ

Φορέας – ΚΑΕ: 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»
Ανάδοχος : Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ
Ποσό
Ποσό
Δεσμευθέν
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
δέσμευσης
Εγκεκρ.
ποσό
Πίστωσης
Π/Υ
03.071.9453

«Συγκοινωνίες»

392.000,00

1.516.373,71

599.615,58

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης
524.758,13

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1832
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών - Πρωτοκόλλου
παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188798/2770/10-082018 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:
Α. Το πρωτόκολλο παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με
το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

A/A

1

2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΘ.ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ
41 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τ.Κ. 36100
ΤΗΛ 2237024271
ΑΦΜ: 029055590

«Eelectrical
Service»
ΣΤΑΡΒΟΜΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΛΟΦΥΤΟΥ 3032 ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11142
ΤΗΛ 210-0261759
ΚΙΝ: 6976826550
ΑΦΜ: 075999110

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ

120,00

379,44

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26-7-2018

1-8-2018

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

37/26-7-2018

355/1-8-2018

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1685/23-72018 ΠΡ.29

1685/23-72018 ΠΡ.29

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

αμοιβή για την επισκευή
(συντήρηση και
καθαρισμό, αλλαγή
πυκνωτή του μοτέρ,
αλλαγή ασφαλειών της
πλακέτας) της
κλιματιστικής μονάδας
του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της
ΠΕ Ευρυτανίας.
αμοιβή για την
συντήρηση τον
καθαρισμό και την
τοποθέτηση
ανταλλακτικών
(ρουλεμάν, κουζινέτα,
χημικά) και τόρνου της
κλιματιστικής μονάδας
δαπέδου τύπου
inventor NFI-50 του
computer room στη
Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της ΠΕ
Ευρυτανίας.

Β. Την 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 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)
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1

αμοιβή για γραπτή
εκτίμηση-έκθεση
επαγγελματικού κινδύνου
του ΔΚΤΕΟ κατά ISO
9001:2015 της ΠΕ
Ευρυτανίας

ΜΠΑΡΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΑΣΟΥ 62 ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Email : de1@otenet.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
29/23-6-2018
ΑΠΌΦΑΣΗ
1683
ΑΔΑ
ΩΕΟΛ7ΛΗΚΟΗ

2

δαπάνη υπηρεσιών
Συμβούλου Ποιότητας για
την 1η ετήσια Επιθεώρηση
Επιτήρησης του ΔΚΤΕΟ
Ευρυτανίας με το νέο
Πρότυπο ISO 9001:2015

JCC ENGINEERING IKE
ΙΕΡΕΩΣ ΔΟΥΣΗ 18, ΤΚ
15124
ΤΗΛ:2106410402
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Email: jcceng@otenet.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
29/23-6-2018
ΑΠΌΦΑΣΗ
1683
ΑΔΑ
ΩΕΟΛ7ΛΗΚΟΗ

3

ετήσια συνδρομή στην
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Νομοθεσίας Δημοσίων
Δαπανών (www.docman.gr)
για τις ανάγκες της ΠΕ
Ευρυτανίας

DOCMAN
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΚΥΜΗΣ
ΤΗΛ.6981825733,6981825
732
Mail
mvdocmangr@gmail.com

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
30/30-7-2018
ΑΠΌΦΑΣΗ
1718
ΑΔΑ
6ΔΨΔ7ΛΗΖΝΖ

Αρ. Δέσμευσης
175593/2569/
25-07-2018
Α/Α 3637
ΚΑΕ:
ΑΔΑ:
0879
ΩΩΦΞΘ7ΛΗ-ΝΕΗ

248,00
ΕΥΡΩ

Αρ. Δέσμευσης
175601/2570/
25-07-2018
Α/Α 3636
ΑΔΑ:7ΖΥΣ7ΛΗ6ΜΩ

ΕΤΟΣ
2018
500,00
ΕΥΡΩ
ΕΤΟΣ
2019
802,00
ΕΥΡΩ

Αρ. Δέσμευσης
179944/2629/
31-07-2018
Α/Α 3726
ΑΔΑ:ΩΑΙΘ7ΛΗΣΤΞ

ΕΤΟΣ
2018
200,00
ΕΥΡΩ
ΕΤΟΣ
2019
600,00
ΕΥΡΩ

Ε.Φ.
073

Ε.Φ.
073
ΚΑΕ:
0879

Ε.Φ.
073
ΚΑΕ:
0879

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1833
ΘΕΜΑ 58ο: Ακύρωση απόφασης περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και
προμηθειών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188804/2771/10-082018 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
Ανακαλεί (και όχι ακυρώνει, όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στον τίτλο του θέματος) την
υπ΄αριθμ. 1719/30-07-2018 απόφασή της (πρακτικό 30, ΑΔΑ: 6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ, θέμα 19ο), ως
προς το σκέλος Ι.Α, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της κάτωθι αναφερομένης δαπάνης
για την ηχητική κάλυψη, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης:
«Παρουσίαση του τόμου Δημοτικά Τραγούδια Ευρυτανίας, συλλογή Σπύρου Περιστέρη 1959,
1962», από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας, το Δήμο Καρπενησίου, τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου και την Πανευρυτανική Ένωση στο Καρπενήσι, στην Πλατεία
του Προφήτη Ηλία στις 29 Ιουλίου 2018 και στην Πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας,
του Δήμου Καρπενησίου, στις 13 Αυγούστου 2018, λόγω ακύρωσής της κατόπιν αποφάσεως
του οργανωτή “Πανευρυτανική Ένωση”, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική
Αττική και το Εθνικό Πένθος για τα θύματα αυτών:

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(ΜΕ
Φ Π Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
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ΗΧΗΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
-------------------C
P
V
92370000 – 5

ΜΠΑΡΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΘΑΣΟΥ 20 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. 6974031169
ΑΦΜ 026700215
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2.294,00
ΕΥΡΩ

1626
28 – 16/07/2018
--ΑΔΑ
697Η7ΛΗ-ΙΗ1

03.071
9779

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 170182/2497/18-07-2018
ΑΔΑ: ΨΚ5Ο7ΛΗ-ΤΣΖ
ΑΔΑΜ: 18REQ003452995

ΑΔΑ: ΩΖ1Τ7ΛΗ-ΔΔΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1834
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 184808/2750/7-082018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών, που αναφέρονται στους πίνακες του
Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος, στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι
ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και τον έλεγχο ότι πληρούν τα κριτήρια
επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1835
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189723/2779/13-082018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της κάτωθι δαπάνης στον αναγραφόμενο οικονομικό
φορέα, 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)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας με το Δήμο Αγράφων μουσικοθεατρικών
παραστάσεων, αφιερωμένων στον Ζαχαρία Παπαντωνίου και τον Στέφανο Γρανίτσα, οι οποίες
θα πραγματοποιηθούν σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγράφων το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Αυγούστου 2018:

55

ΑΔΑ: ΩΖ1Τ7ΛΗ-ΔΔΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
(4) ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣΦΟΥΣΙΑΝΩΝ – ΒΟΥΛΠΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΟΚΟΑΤΟΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ,
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 12 ΙΛΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 2105247036693870400
Α.Φ.Μ. 099546267
Δ.Ο.Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2.000,00
ΕΥΡΩ
------( 500,00 €
Η ΚΑΘΕ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ )

1734
31-06/08/2018
ΑΔΑ:
7ΣΦ97ΛΗ-56Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε

-----------------C P V 79952000 - 2

ΑΠΟΦΑΣ
Η
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 187954/2736/08-08-2018
ΑΔΑ : ΨΗΩΡ7ΛΗ-ΤΤΜ
ΑΔΑΜ: 18REQ003559088

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ Ο.Ε

03 .071. 9779

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
( ΜΕ
Φ Π Α)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1836
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 186694/5401/8-082018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας 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 τον έλεγχο 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

3739/1-8-18
ΑΔΑ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΣΕΑ

COBRA’ SΛΟΥΚΑΣ Λ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΜ 031407994
Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1725/30-07-18
ΑΔΑ
6ΔΨΔ7ΛΗΖΝΖ

073.1311.01

90Α37ΛΗΜΛΑ

&

&

073.869.01

404,67€

3740/1-8-18
ΑΔΑ
6Ε7Δ7ΛΗ5ΡΘ
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2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΙΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 053823638
Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΓΙΔΩΝ

ΚΥΛΑΦΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΦΜ 027151023
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

4

5

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ,ΕΠΙΣΚ
ΕΥΗ ΔΥΟ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ
ΘΥΡΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΥΛΟΘΥΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΛΕΙΔΙΩΝ
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΑΑΚ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ
ΜΕΘΥΛΕΝΧΛΩΡΑΙΝ
Τ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩ
Ν

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΡΑΛΙΟΣ
ΑΦΜ 032886439
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΦΜ 042346664
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΞΕΑ ΕΠΕ
ΑΦΜ 095028774
Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1725/30-07-18
ΑΔΑ

3733/31-7-18
073.1231.01

ΑΔΑ

6ΔΨΔ7ΛΗΖΝΖ

6ΛΛΓ7ΛΗ-ΛΙ7

1725/30-07-18

2369/22-3-18

ΑΔΑ

073.5244.01

6ΔΨΔ7ΛΗΖΝΖ

1725/30-07-18
ΑΔΑ

ΑΔΑ

073.1329.01

ΑΔΑ

3743/1-8-18
ΑΔΑ
9ΓΚΗ7ΛΗ-0Χ0

073.5429.01

7ΣΦ97ΛΗ-56Ε

1768/06-08-18

116,60€

Ω6ΦΝ7ΛΗ33Γ

6ΔΨΔ7ΛΗΖΝΖ

1768/06-08-18

ΑΔΑ

996,96€

2.549,29
€

3765/8-8-18
ΑΔΑ

950,00€

726Χ7ΛΗ-Θ3Υ

073.1699.01

7ΣΦ97ΛΗ-56Ε

3766/8-8-18
ΑΔΑ

496,00€

ΩΔΣΞ7ΛΗΚΟ5

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1837
ΘΕΜΑ 62ο: 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.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188331/5435/10-082018 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 τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2018 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:
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Α/Α

1

2

3

4

5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αμοιβή στον
Δικηγόρο που θα
οριστεί για την
υπόθεση αίτησης
αναγνώρισης
δικαιούχων του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΑΝΤΟΥ, για την
δικάσιμο της 20-9-18,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1
Αμοιβή στον
Δικηγόρο που θα
οριστεί για την
υπόθεση Κ.Β.
ΜΑΡΚΟΥ ΑΕΒΕ για
την δικάσιμο της 139-18 ,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1
Πληρωμή ηλεκτρικής
ενέργειας
Αμοιβή για σύνταξη
τροποποιητικής
μελέτη, για άδεια
χρήσης νερού σε
τέσσερα καινούργια
αντλιοστάσια που
κατασκευάστηκαν
την διετία 2017-2018,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΒ
Προμήθεια
ανταλλακτικών και
αμοιβή για
αποκατάσταση των
βλαβών που
παρουσιάστηκαν στις
τέσσερις αρδευτικές
γεωτρήσεις που
παραχωρήθηκαν για
χρήση στα πλαίσια
της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της
Π. Σ. Ε. και του
Δήμου Λεβαδέων για
την κάλυψη των
αρδευτικών αναγκών
της Κωπαΐδας,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΒ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.05.073.087
1 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

02.05.073.087
1 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

02.05.073.083
2.01

Ηλεκτρική
ενέργεια

02.05.073.542
9 01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες
(Ο.Κ)

02.05.073.542
9 01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες
(Ο.Κ)

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

238,08

184,76

10.000,00

1.215,20

24.800,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕi
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

39.401,76

21.152,83

18.248,93

39.401,76

21.390,91

18.010,85

154.500,00

144.500,00

10.000,00

1.125.795,85

960.585,66

165.210,19

1.125.795,85

961800,86

163.994,99
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

36.438,04

1.319.697,61

1.127.691,77

192.005,84

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες πλην εκείνης
με α/α 4, για την οποία εξέφρασε αντιρρήσεις, διότι “αφορά γεωτρήσεις της Κωπαΐδας, που
έπρεπε κατά την άποψή του να τύχουν διαφορετικής διαχείρισης. Αυτονόητο είναι, επίσης, πως
εκφράζει και αμφιβολίες για την “ορθότητα της προγραμματικής σύμβασης που υπογράφτηκε με
σκοπό τη διαχείριση των γεωτρήσεων”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1838
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας - Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189178/5458/13-082018 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 ανάθεση της κάτωθι αναφερομένης 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 τον έλεγχο ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016:

Α/Α

Δαπάνη

1

Ενοικίασης εκθεσιακού
χώρου, κατασκευής και
βασικού εξοπλισμού
περιπτέρων, στα
πλαίσια της
συνδιοργάνωσης της
ΠΕΒ με το Επιμελητήριο
Βοιωτίας του 1ου
Πανελληνίου Φεστιβάλ
Γεωργίας &
Κτηνοτροφίας
AGROFEST ΣΤ.
ΕΛΛΑΔΟΣ

Προμηθευτής

ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ- ΣΥΝΕΔΡΙΩΝΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ»

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

1768/6-8-2018
ΑΔΑ:
7ΣΦ97ΛΗ-56Ε

Ε.Φ. 073
Κ.Α.Ε.:
0844.01

Απόφαση
Δέσμευσης

3770/8-8-2018

Ποσό (€)

14.880,00€

ΑΔΑ:
6Τ3Υ7ΛΗ-4Α9

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1839
ΘΕΜΑ 64o: Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων για υλοποίηση των υποέργων 1 (Είδη Τροφίμων)
και 2 (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) των Πράξεων “Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων
και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018 - 2019 Κ.Σ.
Φωκίδας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188183/2557/10-082018 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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α. τη δέσμευση πίστωσης ποσού 412.800,00 € με Φ.Π.Α. στον Ειδικό Φορέα 071 και
ΚΑΕ 9475.01 της Π.Ε. Φωκίδας, για την προμήθεια τροφίμων για υλοποίηση του υποέργου 1
(Είδη Τροφίμων) των Πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ,
Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018 - 2019 Κ.Σ. Φωκίδας» και
Β. τη δέσμευση πίστωσης ποσού 66.048,00 € με Φ.Π.Α. στον Ειδικό Φορέα 071 και
ΚΑΕ 9475.01 της Π.Ε Φωκίδας, για την προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για
υλοποίηση του υποέργου 2 (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής) των Πράξεων «Αποκεντρωμένες
προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων
2018 - 2019 Κ.Σ. Φωκίδας».
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι “παραμένουν
ασαφή και αδιευκρίνιστα τα παρακάτω:
- πώς και με ποια κριτήρια καταρτίζεται ο πίνακας των δικαιούχων,
- αν και πώς αναμιγνύονται ιδιώτες, σύλλογοι και εκκλησία στην αποθήκευση και την
διανομή των τροφίμων”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1840
ΘΕΜΑ 65o: Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης & Β) Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης,
για δαπάνες - έργα - μελέτες - προμήθειες και παροχή υπηρεσιών από τον ειδικό Φορέα 071 του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188185/2558/10-082018 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 τη 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:
α/α

1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια Ανταλλακτικών και εργασίες
συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου
2018 ΣΑΕΠ 566- ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2016 566000011

ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

071
ΚΑΕ 9459.01

ΑΝΑ
ΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

61.463,02
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2

1ος Λογαριασμός Έργου
«ΑΠΟΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 11
ΣΩΤΑΙΝΑ – ΜΗΛΙΑ – ΣΤΗΛΙΑ»
Από Πιστώσεις ΚΑΠ/ΣΑΕΠ 066 με ενάριθμο
2012ΕΠ066000002
Προϋπολογισμός έργου
Σύμβαση έργου¨
Πληρωμές μέχρι σήμερα
Παρών λογαριασμός
Σύνολο
Υπόλοιπο Εγκρίσεων

:
:
:
:
:
:

071.9459.01

ΧΡΙΣΤΟΣ Κ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

16.400,00

80.500,00
33.585,51
0,00
16.400,00
16.400,00
17.177,93

Β. Ανακαλεί τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες έργων, μελετών, προμηθειών και
για παροχή υπηρεσιών από τον ειδικό Φορέα 071, ως κατωτέρω:

Α/Α

A/A ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Α/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

1

67/05.01.2018

02.04.071.9459.
02

Διάφορα έργα.

63/05.01.2018

ΩΓΝΓ7ΛΗ-308

6.277,55

2

91/05.01.2018

02.04.071.9459.
01

Διάφορα έργα.

52/05.01.2018

ΩΤΓ97ΛΗ-ΜΚΧ

17.311,86

3

93/05.01.2018

02.04.071.9459.
01

Διάφορα έργα.

67/05.01.2018

4

1088/17.01.2018

02.04.071.9459.
01

Διάφορα έργα.

1078/17.01.2018

ΩΡΖΛ7ΛΗ-ΒΛΥ

2.275,76

5

1089/17.01.2018

02.04.071.9459.
01

Διάφορα έργα.

1079/17.01.2018

7ΘΑ77ΛΗ-ΡΓΟ

1.058,51

ΩΜ1Ψ7ΛΗ-ΟΦΔ

1.128,40

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1841
ΘΕΜΑ 66o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2018, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188188/2559/10-082018 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

1. Εγκρίνει:
Α. την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2018 για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2018 στην Π.Ε.
Φωκίδας, ως κατωτέρω:
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Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

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

1.690,00

2

δαπάνη για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης Δεκαέξι
(16) υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Ανάπτυξης, της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού
και του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
για τους μήνες
Ιανουάριο, Φεβρουάριο,
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο και Ιούλιο 2018.

02.04.073.0721.01

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

3.108,79

3

πληρωμή αποζημίωσης
για υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων για
τους μήνες Μάιο και
Ιούνιο

02.04.073.0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία

2.441,79

4

πληρωμή αποζημίωσης
για υπερωριακή εργασία
ενός υπαλλήλου του
γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη για
το μήνα Ιούλιο

02.04.073.0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία

150,30

5

δαπάνη για την
πληρωμή λογαριασμών
OTE έτους 2018

02.04.073.0824.01

Υποχρεώσεις από
παροχή
τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών (τέλη,
μισθώματα και

439,50

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

δαπάνη για την
πληρωμή λοιπών
εξόδων μετακίνησης
Δεκαέξι (16)
υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Ανάπτυξης, της
Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού και του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας για τους
μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο, Μάρτιο
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και
Ιούλιο 2018.
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δαπάνες
εγκαταστάσεων)

6

δαπάνη για την
πληρωμή λογαριασμού
WIND του Υπαλλήλου
του Τμήματος πολιτικής
Προστασίας της ΠΕ
Φωκίδας σύμφωνα με
την
οικ.21606/242/29.01.20
18 απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας 19.06.2018
έως 18.07.2018

02.04.073.0826.01

7

δαπάνη για την
πληρωμή λογαριασμών
ΔΕΗ έτους 2018

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

722,00

8

δαπάνη για την
πληρωμή της
δημοσιεύσεως σε
τοπικές εφημερίδες της
προκήρυξης ΣΟΧ1/2018
του προγράμματος
Δακοκτονίας 20178( Η
ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ &
ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ)

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής

505,92

9

δαπάνη για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων ενός (1)
υπαλλήλου
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής που
ασχολείται με το
πρόγραμμα
Δακοκτονίας για το μήνα
Ιούνιο και Ιούλιο 2018.

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής

443.25

10

δαπάνη για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης δύο
(2)Υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής που
ασχολούνται με το
πρόγραμμα του ΟΣΔΕ
για τους μήνες Μάιο και
Ιούνιο 2018.

02.04.073.5243.01

Δαπάνες εφαρμογής
προγράμματος
Ο.Σ.Δ.Ε.

313,70

Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας

53,33
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9.868,58

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

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

Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή
εργασίας για την
επισκευή του
ΚΗΥ7901 όχημα
της Π.Ε
Φωκίδας
Πληρωμή
δαπάνης για
επισκευή
εκτυπωτών στην
Δ/νση Τεχνικών
Έργων και στην
Δ/νση Α/θμιας
Εκπαίδευσης
της Π.Ε
Φωκίδας
Πληρωμή
δαπάνης για
παραμετροποίη
ση και
εγκατάσταση
εκτυπωτή SP40
PLUS with
tractor στο
KTEO της
Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών
της Π.Ε
Φωκίδας.
Πληρωμή
αμοιβής
δικηγόρου ο
οποίος, θα
εκπροσωπήσει
την Π.Σ.Ε.
ενώπιον του
Μονομελούς
Εφετείου
Λαμίας, στη
δικάσιμο της
18/09/2018, ή
σε κάθε μετ’
αναβολή
ορισθείσα, με
την εντολή να
αποκρούσει την

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0861.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

132,00

8.143,12

1.564,03

6.447,09

02.04.073.0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

223,20

8.479,62

7.527,46

728,96

02.04.073.0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

148,80

8.479,62

7.750,66

580,16

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

30.000,00

22.304,98

7.139,50
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από 30/11/2017
και με αριθμό
ΕΦ210/05.12.20
17 έφεση που
άσκησε ο
Σπυρίδων
Κολοβατιανός
σύμφωνα με την
αριθμ.TT.27039
8/2081/07.08.20
18 εισήγηση της
Νομικής
Υπηρεσίας

5.

6.

Πληρωμή
αμοιβής
δικηγόρου, ο
οποίος θα
εκπροσωπήσει
την Π.Σ.Ε.
ενώπιον του
Μονομελούς
Εφετείου
Λαμίας, στη
δικάσιμο της
18/09/2018, ή
σε κάθε μετ’
αναβολή
ορισθείσα, με
την εντολή να
υποστηρίξει την
αριθμ 207/2017
έφεση κατά του
Σπυρίδωνα
Κολοβατιανού
κ.λπ σύμφωνα
με την
αριθμ.TT.18706
8/1310/07.08.20
18 εισήγηση της
Νομικής
Υπηρεσίας
Πληρωμή
αμοιβής
δικηγόρου, ο
οποίος θα
εκπροσωπήσει
την Π.Σ.Ε.
ενώπιον του
Τριμελούς
Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς , στη
δικάσιμο της
27/09/2018, ή
σε κάθε μετ’
αναβολή
ορισθείσα, με
την εντολή να
απoκρούσει την
από 18/12/2008
που άσκησε η

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52

30.000,00

22.860,5

6.583,98

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

357,12

30.000,00

23.416,02

6.226,86
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εταιρεία
"ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ
ΑΤΕ¨"
σύμφωνα με την
αριθμ.TT.17078
3/1324/07.08.20
18 εισήγηση της
Νομικής
Υπηρεσίας

7.

Πληρωμή
αμοιβής
δικηγόρου, ο
οποίος θα
εκπροσωπήσει
την Π.Σ.Ε.
ενώπιον του
Διοικητικού
Εφετείου
Πειραιά , στη
δικάσιμο της
21/09/2018, ή
σε κάθε μετ’
αναβολή
ορισθείσα, με
την εντολή να
αποκρούσει την
από 02/04/2014
με αριθ.
ΕΦ922/16.12.20
16 σύμφωνα με
την
αριθμ.TT.97444/
894/07.08.2018
εισήγηση της
Νομικής
Υπηρεσίας

8.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια
ανταλλακτικών
για την
επισκευή του
ΚΗΥ7901 όχημα
της Π.Ε
Φωκίδας

9.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια
ανταλλακτικών
για επισκευή
εκτυπωτών στην
Δ/νση Τεχνικών
Έργων και στην
Δ/νση Α/θμιας
Εκπαίδευσης
της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

720,44

30.000,00

23.773,14

5.506,42

02.04.073.1321.0
1

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

450,00

10.113,18

5.472,42

4.190,76

02.04.073.1329.0
1

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης &
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

889,54

2.704,65

1.539,18

275,93
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10.

11.

Πληρωμή
δαπάνης
προμήθειας
σφραγίδων για
τις ανάγκες της
Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής
της Π,Ε
Φωκίδας
Πληρωμή
δαπάνης για την
προμήθεια
εκτυπωτή για
εκτύπωση
SP40 PLUS with
tractor στο
τμήμα ΚΤΕΟ της
Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών

02.04.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες

40,00

8.722,07

2.774,06

5.908,01

02.04.073.1723.0
1

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
ν και λοιπών
υλικών

1.054,00

7.107,40

3.871,24

2.182,16

5.126,14

173.749,66

122.853,69

45.769,83

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

2. Ανακαλεί τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και
παροχή υπηρεσιών από τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

Α/Α

A/A ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε.

1

1726/15.02.2018

02.04.073.0511.
02

2

212/05.01.2018

02.04.073.0861.
02

3

215/05.01.2018

02.04.073.0861.
02

4

216/05.01.2018

02.04.073.0861.
02

5

361/05.01.2018

02.04.073.1311.
02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία
Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά
Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά
Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά
Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

Α/Α
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

1760/15.02.20
18

7ΝΟΕ7ΛΗ-Ε3Ζ

26,21

137/05.01.201
8

Ψ4Η17ΛΗ-ΕΒ6

40,00

138/05.01.201
8

6ΓΤ57ΛΗ-ΧΓΠ

148,00

140/05.01.201
8

Ω35Ο7ΛΗ-ΥΦ4

74,40

509/09.01.201
8

6ΗΑΝ7ΛΗ-ΘΓ4

45,00
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6

1081/05.01.2018

02.04.073.1311.
02

7

368/05.01.2018

02.04.073.1321.
02

8

370/05.01.2018

02.04.073.1321.
02

9

371/05.01.2018

02.04.073.1321.
02

10

374/05.01.2018

02.04.073.1329.
02

11

376/05.01.2018

02.04.073.1329.
02

12

377/05.01.2018

02.04.073.1511.
01

02.04.073.1512.
01

13

380/05.01.2018

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων
Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά
Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά
Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά
Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού
Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

1071/15.01.20
18

6ΡΜΕ7ΛΗ-Υ4Χ

27,90

522/09.01.201
8

ΩΙΟ27ΛΗ-55Β

80,00

527/09.01.201
8

7ΙΜΕ7ΛΗ-8Η2

185,00

530/09.01.201
8

ΩΥΦ87ΛΗ-Π3Θ

508,40

535/09.01.201
8

6ΘΟΥ7ΛΗ-Ζ4Θ

473,92

539/09.01.201
8

Ω52Ψ7ΛΗ-ΟΦΘ

338,27

Προμήθεια
καυσίμων και
λιπαντικών

540/09.01.201
8

6Ι8Σ7ΛΗ-Γ3Λ

462,42

Προμήθεια
καυσίμων
θέρμανσης και
δαπάνες
κοινοχρήστων

547/09.01.201
8

72ΟΦ7ΛΗ-Η40

4.474,20

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1842
ΘΕΜΑ 67o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 189037/2570/1308-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους
προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία
με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την
παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):
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A/A

1

2

3

Δαπάνη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΚΤΕΟ ΤΗΣ Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ,
ΣΤΗΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΣΤΗΝ
Δ/ΝΣΗ
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ
Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ,
ΣΤΗΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΣΤΗΝ
Δ/ΝΣΗ
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ
Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

Προμηθευτής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
ΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ
Σ
ΤΗΛ.:693267800
9
ΑΦΜ:051380599
Δ.Ο.Υ.ΑΜΦΙΣΣΑ
Σ
Π.Σ.Μ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ
Η Ε.Π.Ε. –
ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝ
Η 108 18535
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.:210411815
8
ΑΦΜ:
095709776
Δ.Ο.Υ. Γ΄
ΠΕΙΡΑΙΑ
Π.Σ.Μ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ
Η Ε.Π.Ε. –
ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝ
Η 108 18535
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.:210411815
8
ΑΦΜ:
095709776
Δ.Ο.Υ. Γ΄
ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
29/23-7-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:
1688
ΑΔΑ:
ΩΕΟΛ7ΛΗΚΟΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
30/30-7-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:
1722
ΑΔΑ:
6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ε.Φ.:
073

Αρ. Δέσμευσης
3649/25-72018
Α/Α 3954

ΚΑΕ:08
51

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:08
69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
30/30-7-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:
1722
ΑΔΑ:
6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:13
29

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

650,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:
Ω0007ΛΗ-ΕΦΝ

Αρ. Δέσμευσης
3724/31-72018
Α/Α 4068

248,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:
6ΞΩ27ΛΗ-Υ9Θ

Αρ. Δέσμευσης
3725/31-72018
Α/Α 4069
ΑΔΑ:
ΨΕ1Ω7ΛΗΚ0Π

953,40
ΕΥΡΩ
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4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ
2018 ΣΑΕΠ 566ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2016
566000011
(ΑΔΑΜ:
18REQ003062329)

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣ.ΦΑΝΑΡΑΣΕΜΠΟΡΙΟSERVICE
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝΕ.Ο.ΙΤΕΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2
ΙΤΕΑ
ΤΗΛ.:
2265033327

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
30/30-7-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:
1723
ΑΔΑ:
6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:94
59

ΑΦΜ:
035407973
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αρ. Δέσμευσης
3723/31-72018
Α/Α 4067

5730,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:ΩΜ1Ψ7Λ
Η-ΟΦΔ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1843

ΘΕΜΑ 68o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
και Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε τριήμερο “Φεστιβάλ «Τουρισμός &
Γαστρονομία-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» το οποίο διοργανώνει η Π.Σ.Ε σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ”, στο Τελ Αβίβ- Ισραήλ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187058/783/9-082018 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας:
1. Του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού κ. Ηλία Μπουρμά, προκειμένου να
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στο τριήμερο Φεστιβάλ «Τουρισμός & Γαστρονομία - Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας», το οποίο διοργανώνει η Περιφέρεια σε συνεργασία με την Πρεσβεία της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2018 στο Τελ Αβίβ - Ισραήλ στα πλαίσια
υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής.
Η αναχώρηση - μετάβαση στις 15/10/2018 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του Φεστιβάλ και του εκθεσιακού χώρου. Η
επιστροφή στις 19/10/2018 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να υπάρξει εύλογος χρόνος για την
παράδοση του εκθεσιακού χώρου και την τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται μετά τη
λήξη του Φεστιβάλ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 15/10/2018 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 19/10/2018
Στον παραπάνω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) Έξοδα τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) Έξοδα μετακίνησης
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2. Του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γεώργιου Κελαϊδίτη, προκειμένου να
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στο τριήμερο Φεστιβάλ «Τουρισμός & Γαστρονομία - Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας», το οποίο διοργανώνει η Περιφέρεια σε συνεργασία με την Πρεσβεία της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2018 στο Τελ Αβίβ - Ισραήλ στα πλαίσια
υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής.
Η μετάβαση στις 15/10/2018 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες για την προετοιμασία του Φεστιβάλ και του εκθεσιακού χώρου. Η επιστροφή στις
19/10/2018 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να υπάρξει εύλογος χρόνος για την παράδοση του
εκθεσιακού χώρου και την τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται μετά τη λήξη του Φεστιβάλ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 15/10/2018 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 19/10/2018
Στον παραπάνω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) Έξοδα τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) Έξοδα μετακίνησης
3. Του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Κοντζιά, προκειμένου να εκπροσωπήσει
την Περιφέρεια στο τριήμερο Φεστιβάλ «Τουρισμός & Γαστρονομία - Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», το οποίο διοργανώνει η Περιφέρεια σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο
Τελ Αβίβ από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2018 στο Τελ Αβίβ - Ισραήλ στα πλαίσια υλοποίησης
του προγράμματος τουριστικής προβολής.
Η μετάβαση στις 15/10/2018 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες για την προετοιμασία του Φεστιβάλ και του εκθεσιακού χώρου. Η επιστροφή στις
19/10/2018 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να υπάρξει εύλογος χρόνος για την παράδοση του
εκθεσιακού χώρου και την τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται μετά τη λήξη του Φεστιβάλ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 15/10/2018 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 19/10/2018
Στον παραπάνω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) Έξοδα τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) Έξοδα μετακίνησης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “για κανένα
ταξίδι τέτοιου είδους δεν ήρθε συγκεκριμένος απολογισμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν
τεκμηριώθηκε η χρησιμότητα του”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1844
ΘΕΜΑ 69o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση I.F.T.M. «TOP RESA 2018», η
οποία θα πραγματοποιηθεί 25-28 Σεπτεμβρίου 2018 στο Παρίσι - Γαλλία.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187063/787/9-082018 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού κ.
Ηλία Μπουρμά, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική έκθεση
I.F.T.M. «TOP RESA 2018», η οποία θα πραγματοποιηθεί 25 - 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο
Παρίσι - Γαλλία (αναχώρηση - μετάβαση 24/9/2018, επιστροφή 28/9/2018). Η αναχώρηση μετάβαση στις 24/9/2018 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για
την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και τη συμμετοχή της Περιφέρειας.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 24/9/2018 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 28/9/2018
Στον παραπάνω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) Έξοδα τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) Έξοδα μετακίνησης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “για κανένα
ταξίδι τέτοιου είδους δεν ήρθε συγκεκριμένος απολογισμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν
τεκμηριώθηκε η χρησιμότητα του”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1845
ΘΕΜΑ 70o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA 2018” στη
Θεσσαλονίκη, από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187149/794/9-082018 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού κ.
Ηλία Μπουρμά, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην 34η Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού “PHILOXENIA 2018” στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018 (αναχώρηση
από Λονδίνο - μετάβαση 8/11/2018, επιστροφή 11/11/2018). Η μετάβαση στις 8/11/2018
κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του
περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και τη συμμετοχή της Περιφέρειας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ από Λονδίνο (όπου θα εκπροσωπήσει την Π.Σ.Ε. στην διεθνή
Τουριστική έκθεση “WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2018” από 5 έως 7 Νοεμβρίου 2018)
στη Θεσσαλονίκη 8 /11/2018 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 11/11/2018.
Στον παραπάνω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) Έξοδα τριών (3) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) Έξοδα μετακίνησης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “για κανένα
ταξίδι τέτοιου είδους δεν ήρθε συγκεκριμένος απολογισμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν
τεκμηριώθηκε η χρησιμότητα του”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1846
ΘΕΜΑ 71o: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “WORLD TRAVEL MARKET
(WTM) 2018” στο Λονδίνο (Μ. Βρετανία), από 5 έως 7 Νοεμβρίου 2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187142/791/9-082018 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού κ.
Ηλία Μπουρμά, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική έκθεση
“WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2018” στο Λονδίνο (Μ. Βρετανία), η οποία θα
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πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Νοεμβρίου 2018 (αναχώρηση - μετάβαση 4/11/2018, επιστροφή
8/11/2018 στη Θεσσαλονίκη). Η αναχώρηση - μετάβαση στις 4/11/2018 κρίνεται αναγκαία,
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον
εκθεσιακό χώρο και τη συμμετοχή της Περιφέρειας. Η επιστροφή στις 8/11/2018 κρίνεται
αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 4/11/2018 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 8/11/2018 στη
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην έκθεση “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2018”,
που θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018 (10 σχετικό).
Στον παραπάνω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) Έξοδα τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) Έξοδα μετακίνησης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “για κανένα
ταξίδι τέτοιου είδους δεν ήρθε συγκεκριμένος απολογισμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν
τεκμηριώθηκε η χρησιμότητα του”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1847
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 72o: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια άλατος 2018" της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185708/2764/7-082018 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
Συγκροτεί:
1. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και
11ε του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού
διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος 2018" Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:
Α/Α

Τακτικά μέλη

Κλάδος/Βαθμός

1

Πεταρούδη Δημήτριο

Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ

2

Κοντοπάνο Κωνσταντίνο

Πολιτικό Μηχανικό

3

Βονόρτα Παναγιώτη

Πολιτικό Μηχανικό

Αναπληρωματικά Μέλη

Κλάδος/Βαθμός

1

Παπαροϊδάμη Μαρίνα

Τοπογράφο Μηχανικό

2

Γενιτσαρόπουλο Νικόλαο

Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ

3

Φακίτσας Βασίλειος

Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ

Α/Α

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Κοντοπάνος Κων/νος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τριχιά Μαρία, κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
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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. Τριμελή επιτροπή 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 "Προμήθεια άλατος 2018" Π.Ε.
Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:
Α/Α

Τακτικά μέλη

Κλάδος/Βαθμός

1

Τραμουντάνη Σοφία

ΠΕ Χημικών Μηχανικών

2

Παρούτσα Ιωάννη

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

3

Μπαρμπούτης Δημήτρης

ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ

Α/Α

Αναπληρωματικά Μέλη

Κλάδος/Βαθμός

1

Σουφλερού Ζωή

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2

Παπαγεωργίου Νικόλαο

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

3

Φλωράκη Ιωάννη

ΤΕ Πληροφορικής

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ραπτάκη - Παππά Όλγα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Α'.
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 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ 2018.
Οι ανωτέρω επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.
Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε κώλυμα και απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1848

74

ΑΔΑ: ΩΖ1Τ7ΛΗ-ΔΔΝ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Φακίτσας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιππολύτη Μπαλκούρα

Χαράλαμπος Σανιδάς
Δημήτριος Αργυρίου
Ευστάθιος Κάππος
Δημήτριος Βουρδάνος
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου
Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας Α
A/A

Δαπάνη

1.

Προμήθεια αναλωσίμων
εκτυπωτικών
μηχανημάτων
(μελάνια) HP – P2015 P7553A
έξι (6)τμχ. για τις ανάγκες της
Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.

Προμηθευτής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Εμπόριο-Service Μηχανών ΓραφείουΑναλώσιμα Η/Υ-Χαρτικά-Σφραγίδες
Βαρατάση 4 Χαλκίδα 34100

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
154604/4629

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

1577/09-07-2018
Πρακτικό 27ο, θέμα:40ο, α/α: 20
ΑΔΑ: Ω8ΚΕ7ΛΗ-Δ2Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1111

165733/4951
ΑΔΑ:ΩΧΧΒ7ΛΗ-8ΔΖ

1630/16-07-2018
Πρακτικό 28ο, θέμα:38ο, α/α:1
ΑΔΑ:697Η7ΛΗ-ΙΗ1

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0843

Ποσό

148,80€

ΑΦΜ: 066129547

ΔΟΥ: Χαλκίδας
2.

Προμήθεια
1.000
(χιλίων)
καρτών για τις ανάγκες του
γραφείου του Εντεταλμένου
Περιφερειακού Συμβούλου της
Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
Τυπογραφείο – Χαρτοπωλείο
Λυκόφρωνος 8 (πλατεία Αγ. Νικολάου)
ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.43100
ΑΦΜ:046301127 Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

161981/4849

171864/5085
ΑΔΑ:Ψ7Φ07ΛΗ-5ΩΘ

198,40€

Πίνακας Β
A/A

Δαπάνη

1.

Προμήθεια
ενός
(1)
πολυμηχανήματος A4 laser
Black Xerox 3345V DN και ενός
(1) Η/Υ HP 6200 PRO SFF με
τα
εξής
χαρακτηριστικά
στοιχεία, i3 με επεξεργαστή 2ης
γενιάς, 4GB μνήμη, δίσκο
250GB, DVDRW και windows
7PRO για τις ανάγκες της
Δ/νσης B/μιας Εκπαίδευσης
Π.Ε. Εύβοιας.

Προμηθευτής
ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
«CONSULTECH» ΙΚΕ
Κουρητών 41 Χαλκίδα
ΑΦΜ: 800891285
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
α)
161981/4849

β)
173786/5129

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής
α) 1630/16-07-2018
Πρακτικό 28ο, θέμα:38ο, α/α:4
ΑΔΑ:697Η7ΛΗ-ΙΗ1

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1723

182459/5307
ΑΔΑ:
6ΣΞΑ7ΛΗ3Ο4

Ποσό

β) 1720/30-07-2018
Πρακτικό 30ο, θέμα:20o, παρ. 2
ΑΔΑ: 6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ
Τροποποίηση της (α) απόφασης ως προς
τον ΚΑΕ. Αντί του λανθασμένου ΚΑΕ 1329
στο ορθό 1723.
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2.

Παροχή υπηρεσιών για την
εγκατάσταση
ενός
(1)
πολυμηχανήματος A4 laser
Black Xerox 3345V DN και ενός
(1) Η/Υ HP 6200 PRO SFF με
τα
εξής
χαρακτηριστικά
στοιχεία, i3 με επεξεργαστή 2ης
γενιάς, 4GB μνήμη, δίσκο
250GB, DVDRW και windows
7PRO για τις ανάγκες της
Δ/νσης B/μιας Εκπαίδευσης
Π.Ε. Εύβοιας.

ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
«CONSULTECH» ΙΚΕ
Κουρητών 41 Χαλκίδα
ΑΦΜ: 800891285
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

α)
161981/4849

β)
173786/5129

α) 1630/16-07-2018
Πρακτικό 28ο, θέμα:38ο, α/α:1
ΑΔΑ:697Η7ΛΗ-ΙΗ1

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1723

182459/5307
ΑΔΑ:
6ΣΞΑ7ΛΗ3Ο4

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

1522/02-07-2018 Πρακτικό 26ο , θέμα:49ο
α.α:3
ΑΔΑ:Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0881

62,00€

β) 1720/30-07-2018
Πρακτικό 30ο, θέμα:20o, παρ. 2
ΑΔΑ: 6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ
Τροποποίηση της (α) απόφασης ως προς
τον ΚΑΕ. Αντί του λανθασμένου ΚΑΕ 1329
στο ορθό 1723.

Πίνακας Γ

A/A

Δαπάνη

1.

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

Προμηθευτής
OTS
open technology services
Μοναστηρίου 125
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54627
ΑΦΜ: 095372259
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
148838/4412

Ποσό

159797/4799
ΑΔΑ:6ΕΛΡ7ΛΗΑΜΟ

598,30 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση Δέσμευσης

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ: 039251603/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1626/16.7.2018
ΑΔΑ 697Η7ΛΗ-ΙΗ1

073
0861

ΑΔΑ:
65ΠΑ7ΛΗ-063

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ: 039251603/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1626/16.7.2018
ΑΔΑ 697Η7ΛΗ-ΙΗ1

071
9459

ΑΔΑ:
ΨΙΚΔ7ΛΗ-ΒΙΣ

150,00

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ: 039251603/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1626/16.7.2018
ΑΔΑ 697Η7ΛΗ-ΙΗ1

071
9459

ΑΔΑ:
ΨΙΚΔ7ΛΗ-ΒΙΣ

800,00

Ποσό (€)

Αυτοκίνητο ΚΗΥ 9367
Εξαγωγή και τοποθέτηση μοτέρ
καλοριφέρ.
Επισκευή μοτέρ καλοριφέρ.
100,00 €

100,00

CPV
50110000-9 (100,00 €)

Φορτηγό ΚΗΥ 9373
Εξαγωγή και τοποθέτηση
μίζας. Επισκευή μίζας και
καλωδίωση φώτων.
150,00 €
CPV
50000000-5 (150,00 €)
Φορτηγό ΚΗΥ 9373
Μπομπίνα μίζας, αυτόματος
μίζας (2).
Προωθητής ΚΥ 456
2 μπαταρίες, 1 γέφυρα
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μπαταρίας, 2 ακροδέκτες
μπαταρίας.
800,00 €
CPV
34913000-0 (800,00 €)
Εκχιονιστικό ΜΕ 133079
2 λαμαρίνες
1 σετ «κορώνα πηνίου,
μούφες, γρανάζια»
2 γρανάζια
2 γρανάζια
1 λάμα
Εκχιονιστικό ΚΥ 453
45 ασφάλειες
1 σετ «κορώνα πηνίου,
μούφες, γρανάζια»
Εκχιονιστικό ΚΥ 452
1 ρουλεμάν
1 ρουλεμάν
1 σταυρός
1 λάμα
8 δίσκοι
20 ασφάλειες

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ: 035159094/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1626/16.7.2018
ΑΔΑ 697Η7ΛΗ-ΙΗ1

071
9459

ΑΔΑ:
ΩΘΒΚ7ΛΗ-ΧΣΤ

6.883,24

Προωθητήρας ΚΥ 456
2 μαρκούτσια
6.883,24 €
CPV
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34913000-0 (6.883,24 €)
Εκχιονιστικό ΜΕ 133079
Κατασκευή σκάλας καρότσας
και τοποθέτηση. Προσαύξηση
αλατιέρας με λαμαρίνες inox.
Εξαγωγή κίνησης ανέμης και
αντικατάσταση
κορώνας
πηνίου
με
4
ρουλεμάν.
Αντικατάσταση
λάμας
σκάφους.
Εκχιονιστικό ΚΥ 453
Αντικατάσταση
δοκαριού
στήριξης ανέμης.
Κόλλημα μπράτσου.
Εξαγωγή και αντικατάσταση
κορώνας
πηνίου
κίνησης
ανέμης.
Κατασκευή και τοποθέτηση
δοχείου
ψυγείου
νερού.
Αντικατάσταση ρακόρ αντλίας.

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ: 035159094/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1626/16.7.2018
ΑΔΑ 697Η7ΛΗ-ΙΗ1

071
9459

ΑΔΑ:
ΩΘΒΚ7ΛΗ-ΧΣΤ

5.598,60

Εκχιονιστικό ΚΥ 452
Εξαγωγή κεντρικού άξονος
κίνησης
ανέμης
και
αντικατάσταση 3 ρουλεμάν και
σταυρού κεντρικού.
Κατασκευή και τοποθέτηση
παξιμαδιού βάσης ανέμης.
Κολλήματα
και
ενίσχυση
ανέμης.
Αντικατάσταση
λάμας.
Εξαγωγή
μπροστινού
διαφορικού.
Εξαγωγή κομμένων βιδών και
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αντικατάστασή τους.
Αλλαγή
δίσκων
κίνησης
εμπρόσθιου
διαφορικού.
Κατασκευή και τοποθέτηση
δεικτών χιονιού.
Κατασκευή
προστατευτικού
τζαμιού.
Εξαγωγή
εξάτμισης
και
επισκευή της. Αντικατάσταση
τσιμούχας ανέμης.
Προωθητήρας ΚΥ 456
Κατασκευή 4 γλιστρών.
Μετακίνηση στην Αρέντα 2
φορές για αντικατάσταση 2
μαρκουτσιών.
Μετακίνηση στη Βαρβαριάδα
για
κόλλημα
ασφαλειών
μαχαιριού
και
μπράτσου
μαχαιριού.
Κολλήματα
βάσεων
μπουκαλών
μαχαιριού
και
ενίσχυση.
Τοποθέτηση
προστατευτικού
μπουκάλας μαχαιριού.
Κατασκευή
2
γλιστρών
μαχαιριού.
Φορτηγό ΚΗΥ 9376
Αλλαγή λαδιών μιζαντλίας.
Εξαγωγή δοκαριού μαχαιριού,
ευθυγράμμιση, κόλλημα και
ενίσχυση.
Προωθητήρας ΚΥ 3157
Μετάβαση στο Μεγάλο Χωριό
για
κολλήματα
τεμπέλη
ερπύστριας.
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Φορτηγό ρυμουλκό
ΚΗΥ 9370
Εξαγωγή κομμένων βιδών και
αντικατάστασή τους στη βάση
στήριξης μαχαιριού.
Εξαγωγή
και
επισκευή
μπουκάλας αναβαθμίδας.
Κόλλημα βάσης ψυγείου.
5.598,60 €
CPV
50000000-5 (5.598,60 €)
Εκχιονιστικό ΙΧ 93852
1 μοτέρ
2 ρουλεμάν και κουζινέτα
Φορτωτής ΜΕ 121636
1 σετ αλυσίδες
Φορτηγό ΚΗΙ 4379
42 kg λάστιχο δαπέδου
1 γερμανικό
1 συλλογή γερμανοπολύγωνο
2 λάμες 13τρυπες φαρδιές
16 βίδες και παξιμάδια λαμών

ΛΑΘΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ: 028607237/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1626/16.7.2018
ΑΔΑ 697Η7ΛΗ-ΙΗ1

071
9459

ΑΔΑ:
ΩΩΞ67ΛΗ-16Π

2.143,72

Ισοπεδωτής ΚΥ 3156
2 λάμες 13τρυπες φαρδιές
20 βίδες και παξιμάδια λαμών
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Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9390
1 μοτέρ CPRM
1 γερμανοπολύγωνο
1 καρυδάκι
2.143,72 €
CPV
34913000-0 (2.143,72 €)
Εκχιονιστικό ΜΕ 93852
Κατέβασμα αλατιέρας, αλλαγή
σωλήνα κοχλία, κουζινέτου και
ρουλεμάν.
Επισκευή περιστροφέα αλατιού
και αλλαγή μοτέρ και σωλήνα
πίεσης, τρίψιμο και βάψιμο.
Τρίψιμο
πλατφόρμας,
μεταφορά
φαναριών
και
βάψιμο.
Κατασκευή
κάγκελου
στην
καρότσα, σήκωμα κόσκινου
αλατιού αλατιέρας και κόλλημα
δύο αλυσίδων και ναυτικών.
Ημιφορτηγό ΚΗΥ 9375

ΛΑΘΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΦΜ: 028607237/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1626/16.7.2018
ΑΔΑ 697Η7ΛΗ-ΙΗ1

071
9459

ΑΔΑ:
ΩΘΒΚ7ΛΗ-ΧΣΤ

6.900,60

Εξαγωγή μαχαιριού, ίσιαγμα,
κόλλημα βάσεων συγκράτησης
μαχαιριού και ξαναμοντάρισμα.
Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9371
Αλλαγή καθίσματος οδηγού,
επισκευή
συρταριού
παραθύρου και τοποθέτηση
βάσεων για φανάρια στο
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κουβούκλιο.
Φορτηγό ΚΗΥ 9376
Κόλλημα
βάσης
στήριξης
μουσαμά
αλατιέρας
και
στερέωση αλατιέρας με βίδες.
Φορτωτής ΜΕ 121636
Κόλλημα κόντρας μαχαιριού
προστατευτικής
λαμαρίνας
χιονιού και ασφάλιση πύρου
μαχαιριού.
Φορτηγό ΚΗΥ 9373
Εξαγωγή
ηλεκτρομίζας
μαχαιριού, κατασκευή βάσης,
μοντάρισμα
και
σύσφιξη
σωλήνων πίεσης και λαμών.
Κόλλημα τεσσάρων αλυσίδων.
Εκχιονιστικό ΚΗΥ 9390
Κατασκευή
παραπετιών
καρότσας πόρτας πίσω φτερών
του κουβουκλίου και βάψιμο
στο σασί καρότσας.
Τοποθέτηση
αλατιέρας,
κατασκευή
καινούργιου
δοκαριού συγκράτησης και
αλλαγή μοτέρ μεταφορικής
τέντας.
Κατασκευή
πλάκας
για
συγκράτηση
μοτέρ
και
κουβαδακιών στην ταινία.
Εξαγωγή
καθίσματος,
κατασκευή
καινούργιων
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βάσεων
και
τοποθέτηση
καινούργιου καθίσματος.
Εξαγωγή καπακιών μηχανής
αλατιέρας, κόλλημα ψυγείου
λαδιού, ξαναμοντάρισμα και
κατασκευή βάσης στήριξης
πίνακα.
Κατασκευή τεσσάρων γάντζων
ελατηρίων
μαχαιριού
και
ίσιαγμα περιστροφέα αλατιού.
Ίσιαγμα
κολώνας
στην
αριστερή πλευρά και κόλλημα
μεντεσέδων.
Διαγραμμιστικό ΚΥ 3153
Αλλαγή λαδιών και φίλτρων,
επισκευή βάσεων στήριξης
τιμονιού,
τοποθέτηση
δύο
λασπωτήρων
και
αλλαγή
βανών δικτύου.
6.900,60 €
CPV
50000000-5 (6.900,60 €)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 9459

22.576,16
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