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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 6ης Αυγούστου 2018
Αριθμός Πρακτικού 31
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 6 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε
σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-32017 (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.) 180288/2284/1-08-2018 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. 30/30-07-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί ερωτήματος της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί ερωτήματος της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 177256/527/27-07-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 26-07-2018).

1

ΑΔΑ: 7ΣΦ97ΛΗ-56Ε

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 178612/538/30-07-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 29-07-2018).
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4165/178388/30-07-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κοπή κλάδων και χόρτων στον
περιφερειακό δρόμο Λιβαδειάς καθώς και στο δρόμο Στείρι - Κυριάκι του Ν. Βοιωτίας από 30-072018, για λόγους οδικής ασφάλειας.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας με τίτλο: “Απευθείας μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την
εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασοπυρόσβεση) στις 13
και 14/07/2018”.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου) του Ν. Βοιωτίας από 1805-2018.
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(άρση καταπτώσεων περιοχών Δαύλειας - Αράχωβας) του Ν. Βοιωτίας από 26-06-2018.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου: “Επισκευές στις
κτιριακές εγκαταστάσεις γυμνασίου - λυκείου Μώλου”, προϋπολογισμού 20.200,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού του έργου: “Συμπληρωματικές εργασίες Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Π.Ε.
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση πρακτικού Ι ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανακήρυξη προσωρινού
μειοδότη του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας» του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας - Φωκίδας - Ευρυτανίας», προϋπολογισμού
650.000,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 13o: Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 1374 και 1382/18-06-2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης της διακήρυξης, των όρων και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης δύο υποέργων του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό
οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας”.
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: “Βελτίωση υπάρχοντος
οδικού κόμβου περιοχή Γλυφάδας“, Π.Ε. Φωκίδας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος
αποχιονισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2018” (από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2018), προϋπολογισμού 44.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (55.056,00 € με ΦΠΑ 24%)» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση α) δαπάνης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
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της Π.Ε. Φθιώτιδας προς κάλυψη των αναγκών περιόδου 2018-2019”, προϋπολογισμού
200.000,00 € με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια γάλακτος
εβαπορέ, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ τομάτας, καφέ - ζαχαρωτών &
γαλακτοκομικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας”, συνολικού προϋπολογισμού 67.748,10 € με
ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 18o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1313/11-06-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: "Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας
Τυμφρηστού”, προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ και έγκριση νέας δημοπράτησής του ως
παροχή γενικών υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης (ανάληψη δαπάνης πολυετούς
υποχρέωσης), β) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού για τη “Μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για δύο
(2) σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 με δημόσια σύμβαση”, συνολικού προϋπολογισμού
1.088.851,75€ συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 25% και ΦΠΑ 24% και γ)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 23o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1332/11-06-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, για
δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών, εισφορές κλπ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την “Προμήθεια
πολυαιθυλενίου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας”.

σωλήνων

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της
αθλητικής εκδήλωσης - τουρνουά μπάσκετ “3 on 3 MountainBall Karpenissi 2018”, Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 33o: Α. Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών. Β. Ανάκληση
δεσμεύσεων πίστωσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση 5ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016 σχετικά
με τα Τμήματα Γ, Δ του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο
των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς,
έτους 2018 στην Π.Ε. Εύβοιας”.
Παρόντα μέλη εννέα (9) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας,
Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Θωμάς
Γρεβενίτης, Γεώργιος Γκικόπουλος και Παναγιώτης Ευαγγελίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ΄ , στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/502-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ,
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΠΣΕ.
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Κος Γεώργιος Γκικόπουλος, έθεσε ζήτημα “περί κατ’
επανάληψης αιτήματός τους” για πιο συγκεκριμένη ενημέρωση πάνω σε ζητήματα που αφορούν
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την διαχείριση των προβλημάτων της Περιφέρειας, δηλώνοντας ότι: “Επειδή αποτελεί δικαίωμα
και υποχρέωση της αντιπολίτευσης να ελέγξει αυτούς που ασκούν διοίκηση, ζητάμε :
1. Τον απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειακού Ταμείου και τις όποιες πληρωμές
έκανε από 1/9/2014.
2. Τον απολογισμό πεπραγμένων της Διαχειριστικής Αρχής και τις όποιες πληρωμές έκανε
από 1/9/2014.
3. 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.
4. Τον πίνακα των μελετών που δόθηκαν με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες και το φυσικό
τους αντικείμενο.
5. Τις επιχορηγήσεις που έγιναν από την Περιφέρεια στα σχήματα της ΓΕΦΥΡΑΣ και την
PROLEPSI.
6. Τα ποσά που δαπανήθηκαν από την 1/9/2014 για αντισεισμική, αντιπλημμυρική και
αντιπυρική προστασία, προληπτικά και ξεχωριστά σε έκτακτες ανάγκες.
7. Αν και πότε επικαιροποιήθηκε το σχέδιο πολιτικής προστασίας…. Αν και κατά πόσον
εναρμονίστηκαν οι υπηρεσίες.
Ανάλογα αιτήματα έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν και δεν απαντήθηκαν, ωστόσο
επειδή δεν διατυπώνονται τυπικά και με αποσπασματικό τρόπο, σας γνωστοποιούμε 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.”

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
Προϋπολογισμό Δ.Ε της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2018 (για συνδιοργάνωση
μουσικών & θεατρικών παραστάσεων, αφιερωμένες στον Ζαχαρία Παπαντωνίου και τον
Στέφανο Γρανίτσα).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και τα
χρονικά περιθώρια για τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται είναι περιορισμένα, ως εκ
τούτου κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας, (εκδήλωση χορού «ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ» με θέμα
μετανάστευση και αγκαλιά).
Η εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης έγκειται στο γεγονός ότι η διεξαγωγή της
εκδήλωσης χορού «ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ», θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2018 στην Τοπική
Κοινότητα Προυσού και στις 20 και 21 Αυγούστου 2018 στο Καρπενήσι, συνεπώς τα χρονικά
περιθώρια για τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται είναι περιορισμένα.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης και πολυετή δέσμευση πίστωσης από τον
Προϋπολογισμό, που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των
Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2018, (αφορά σε ενέργειες στην Ακρόπολη του
ΓΛΑ), ΠΕ Βοιωτίας.
Το θέμα εισέρχεται ως έκτακτο, λόγω άμεσης υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες καθαριότητας στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στις
Θερμοπύλες της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 63.000,00€ με Φ.Π.Α.”
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Η εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης κρίνεται απαραίτητη, επειδή η
διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη είναι χρονοβόρα και η επίσπευση των
διαδικασιών έστω και για λίγες ημέρες κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι η σύμβαση λήγει στις
αρχές Σεπτέμβρη.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2018 ( μεταφορά της παροχής ρεύματος και επαύξηση ισχύος,
στην νέα διεύθυνση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Φθιώτιδας ).
Η εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να
γίνει άμεσα η πληρωμή του προμηθευτή, για να μεταφερθεί η Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας εντός του μηνός Αυγούστου 2018.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρακτικών 5ης & 6ης Συνεδρίασης, της Επιτροπής διενέργειας του
Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου ελιάς για τα έτη 2018 – 2019 στην Π. Ε. Εύβοιας».
Η εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης κρίνεται απαραίτητη, διότι επείγει η
συνέχιση και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα
έτη 2018 και 2019 στην Π.Ε. Εύβοιας.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης με ανοικτό διαγωνισμό, του έργου
«Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας, ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση
επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση
δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος
Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας (LIFE 11 NAT/GR/1014)”, προϋπολογισμού 195.939,00 € με
ΦΠΑ.
Η εισαγωγή του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης έγκειται στο γεγονός ότι το έργο είναι
συγχρηματοδοτούμενο (πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2018) και η δημοπράτηση με την
υπογραφή της σύμβασης πρέπει να γίνει άμεσα λόγω και του αντιπυρικού χαρακτήρα του έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1733
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
Προϋπολογισμό Δ.Ε της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2018 (για συνδιοργάνωση
μουσικών & θεατρικών παραστάσεων, αφιερωμένες στον Ζαχαρία Παπαντωνίου και τον
Στέφανο Γρανίτσα).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 180983/2651/2
Αυγούστου 2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης συνδιοργάνωσης, που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος 2018 για την ΠΕ Ευρυτανίας ως εξής:
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Α
/

Ποσό εγκεκριμένου

Ποσό
Αιτιολογία

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε

Α

δέσμευσης
πίστωσης

Η δαπάνη αφορά την
συνδιοργάνωση της ΠΕ
Ευρυτανίας με τον Δήμο
Αγράφων, μουσικώνθεατρικών παραστάσεων,
αφιερωμένες στον Ζαχαρία
1 Παπαντωνίου και Στέφανο
Γρανίτσα οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν σε
τοπικές κοινότητες του
Δήμου Αγράφων, το
δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Αυγούστου 2018

προϋπολογισμού
και αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν

Υπόλοιπο

ποσό πριν

πίστωσης

την

διαθέσιμο

παρούσα

για

εισήγηση

δέσμευση

270.737,24

285.181,92

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται
071-9779

ειδικά( ΠολιτιστικάΑθλητικά

2.000,00

557.919,16

Προγράμματα και
εκδηλώσεις ευρείας
απήχησης

Η συγκεκριμένη συνδιοργάνωση αποσκοπεί στο να τιμηθούν α) ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου μια μεγάλη μορφή των ελληνικών
γραμμάτων, ο οποίος γεννήθηκε στο Καρπενήσι το 1877, ένας σημαντικός πνευματικός άνθρωπος που με το έργο του καθόρισε την
πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης και του νεοελληνικού πολιτισμού γενικότερα και β) ο Στέφανος Γρανίτσας δημοσιογράφος, ποιητής
και συγγραφέας γεννημένος στη Γρανίτσα Ευρυτανίας το 1880. Μέσω της εκδήλωσης θα γνωρίσει το κοινό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1734
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας, (εκδήλωση χορού «ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ» με θέμα
μετανάστευση και αγκαλιά).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
182359/2672/02/08/2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρ. 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, για τη
διεξαγωγή της εκδήλωσης, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας με το Δήμο Καρπενησίου, για την διεξαγωγή της
εκδήλωσης χορού «ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ» με θέμα Μετανάστευση και Αγκαλιά, που διοργανώνει το
Τμήμα του Διεθνούς Συμβούλιου Χορού Τήνου Cid Unesco στις 19 Αυγούστου 2018 στην
Τοπική Κοινότητα Προυσού και στις 20 και 21 Αυγούστου 2018 στο Καρπενήσι.

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
( ΜΕ
Φ Π Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ

7

03.071.9
779

03.071.9
779

1718 (α/α2)
431,30
ΕΥΡΩ

ΑΦΜ 145180590
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΚΟΛΟΒΟΣ
ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ 2237023303
6978375377
Manolis78kolovos@gmail.com
ΑΦΜ 064554488
Δ.ΟΥ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

30
30/07/2018
ΑΔΑ:
6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ

1718 (α/α2)
480,50

30
30/07/2018
ΑΔΑ:
6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ

ΑΔΑ ΩΤ6Μ7ΛΗ-Δ7Ζ
ΑΔΑΜ: 18REQ003508033

03.071.9
779

ΑΔΑ:
6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ

ΑΦΜ 094120440
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΛΙΑΡΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
« ΑΓΑΘΙΔΗΣ»
ΠΡΟΥΣΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2237080813

30
30/07/2018

ΑΔΑ ΩΤ6Μ7ΛΗ-Δ7Ζ
ΑΔΑΜ: 18REQ003508033

484,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ ΩΤ6Μ7ΛΗ-Δ7Ζ
ΑΔΑΜ: 18REQ003508033

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΟΡΟΥ
«ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
ΣΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ
20 ΚΑΙ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
-------------CPV 55110000-4

1718 (α/α2)

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1799399/2628/31-07-2018

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΟΡΟΥ
«ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ
Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
-------------CPV 55110000-4

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 50
ΤΚ 36100

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1799399/2628/31-07-2018

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΟΡΟΥ
«ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ»
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ
20 ΚΑΙ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
-------------CPV 55110000-4

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1799399/2628/31-07-2018

ΑΔΑ: 7ΣΦ97ΛΗ-56Ε
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149,99
ΕΥΡΩ

30
30/07/2018

03.071.9
779

ΑΔΑ:
6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ

Α.Φ.Μ. 046859830
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

----------CPV 79810000 - 5

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
«ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ» ΠΟΥ
ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ
20 ΚΑΙ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΕΦΑΛΑ Ι. &
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ο.Ε.
SOLUTION AND INNOVATION
ENGINEERING
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΑΥΤΟΜΑΤΙΜΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 77 – ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ. 2104955949 – 694804720
info@sniengineering.com

1718 (α/α2)
595,20
ΕΥΡΩ

30
30/07/2018
ΑΔΑ:
6ΔΨΔ7ΛΗ-ΖΝΖ

ΑΦΜ 998112018
Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ

----------CPV 79960000-1

ΑΔΑ ΩΤ6Μ7ΛΗ-Δ7Ζ
ΑΔΑΜ: 18REQ003508033

03.071.9
779

1718 (α/α2)

ΑΔΑ ΩΤ6Μ7ΛΗ-Δ7Ζ
ΑΔΑΜ: 18REQ003508033

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΝΤΡΙΒΑΣ
48 ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5
Τ.Κ. 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ.: 2237080001
info@48wres.gr

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1799399/2628/31-07-2018

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΥΟ ΠΑΝΟ,
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
«ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ» ΠΟΥ
ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ
20 ΚΑΙ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1799399/2628/31-07-2018

ΑΔΑ: 7ΣΦ97ΛΗ-56Ε

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 2.140,99 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1735
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης και πολυετή δέσμευση πίστωσης από τον
Προϋπολογισμό, που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των
Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2018, (αφορά σε ενέργειες στην Ακρόπολη του
ΓΛΑ), ΠΕ Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 181344/6360/2-8-2018
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική πολυετή δέσμευση πίστωσης για το έργο
“Αρχαιολογική έρευνα στη μυκηναϊκή ακρόπολη του ΓΛΑ ΠΕ Βοιωτίας και κατάρτιση σχεδίου
πλαισίου για την προστασία και ανάδειξη του χώρου” για τα έτη 2018-2022 , ως εξής:
Α) Για το οικονομικό έτος 2018,

9

ΑΔΑ: 7ΣΦ97ΛΗ-56Ε

Α/
Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αρχαιολογική έρευνα στη
μυκηναϊκή ακρόπολη του
ΓΛΑ ΠΕ Βοιωτίας και
κατάρτιση σχεδίου
πλαισίου για την
προστασία και ανάδειξη
του χώρου

ΚΑΕ

01.071
.9899

Περιγραφή ΚΑΕ

Λοιπές δαπάνες
(20% έργα
Περιφέρειας)

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

24.000,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

3.243.069,8
0

3.080.549,9
5

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

162.519,85

Χρηματοδότηση: 20% ΚΑΠ
ΑΔΑΜ: 18REQ003516035
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Β) Για το οικονομικό έτος 2019, πολυετή δέσμευση πίστωσης ΚΑΕ 01.071.9899.01 ποσού
21.500,00 €
Γ) Για το οικονομικό έτος 2020-22, πολυετή δέσμευση πίστωσης ΚΑΕ 01.071.9899.01 ποσού
44.500,00 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1736
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες καθαριότητας στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στις
Θερμοπύλες της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 63.000,00€ με Φ.Π.Α.”
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.175171/6142/2/8/2018
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/31-7-2018 και 2/2-8-2018 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες καθαριότητας στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στις
Θερμοπύλες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού
προϋπολογισμού 63.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και
οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του εν θέματι διαγωνισμού την εταιρεία “ΚΑΤΣΑΡΑΣ
Π & Ε Ο.Ε.” (ΑΦΜ: 800440763, ΔΟΥ: Θηβών, Ταχ. Δ/νση: Αγγελίδη 7/Θήβα), με προσφερόμενη
τιμή 36.136,15€ με ΦΠΑ.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι : “ Αφορά
εργολαβία.. Άρα ενοικίαση εργαζομένων…”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1737
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2018 ( μεταφορά της παροχής ρεύματος και επαύξηση ισχύος,
στην νέα διεύθυνση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Φθιώτιδας ).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
181755/6371/02/08/2018 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 την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2018 , ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

1

Δαπάνη επαύξησης ισχύος
από 25 KVA(No2) σε 35
KVA (No3) και μεταφορά της
παροχής με αριθμό
42001617 στην διεύθυνση
Παπαποστόλου -Λαμία
(πρώην κτίρια ΥΕΒ)

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.01.073.0899.0
1

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

565,43

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

265.065,23

238.957,29

26.107,64

Έγγραφο 181653/9795/2-82018 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

565,43

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1738
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρακτικών 5ης & 6ης Συνεδρίασης, της Επιτροπής διενέργειας
του Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου ελιάς για τα έτη 2018 – 2019 στην Π. Ε. Εύβοιας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.183502/5355 /03-082018 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 τα Πρακτικά Συνεδρίασης: 5 (23-07-2018) & 6 (03-08-2018) της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου
ελιάς, για τα έτη 2018 – 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» και
Κατακυρώνει τον διαγωνισμό ως εξής:
Α. Τμήματα Α (ΔΗΜΟΙ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ), Β (ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ), Γ (ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ), κατακύρωση στον
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ» (Αριθμ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς: 93211). ΑΦΜ: 096000173, ΔΟΥ: Χαλκίδας, Δ/νση:
Πήλικα 28, Χαλκίδα, Τ.Κ 34100, Τηλ. 2221085231, Fax.2221085235. Αναλυτικότερα:
α)Για το Τμήμα Α (ΔΗΜΟΙ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ) η συνολική
τιμή προσφοράς ανέρχεται στο ποσόν των 145.494,00 € χωρίς ΦΠΑ (164.408,22€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). Με τιμή προσφοράς ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο
το ποσό των 0,059 € χωρίς ΦΠΑ.
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β)Για το Τμήμα Β (ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) η συνολική τιμή
προσφοράς
ανέρχεται στο ποσόν των 95.934,00 € χωρίς ΦΠΑ (108.405,42€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). Με τιμή προσφοράς ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο
το ποσό των 0,059 € χωρίς ΦΠΑ).
γ)Για το Τμήμα Γ (ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ) η συνολική τιμή προσφοράς ανέρχεται στο
ποσό των 253.346,00 € χωρίς ΦΠΑ (286.280,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). Με
τιμή προσφοράς ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο το ποσό των 0,059€ χωρίς ΦΠΑ.
Η Συνολική τιμή προσφοράς για τα Τμήματα Α, Β και Γ ανέρχεται στο ποσόν των
494.774,00€ χωρίς ΦΠΑ (559.094,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).
Β. Τμήμα Δ (ΔΗΜΟΙ: ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ), κατακύρωση στον οικονομικό φορέα με
την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ/ΣΜΟΣ ΚΥΜΗΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» (Αριθμ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς: 93116). ΑΦΜ: 096174622, ΔΟΥ: Κύμης, Δ/νση:
Κάδι Κύμης, Τ.Κ 34016, Τηλ. 2222023101.
Η συνολική τιμή προσφοράς για το Τμήμα Δ ανέρχεται στο ποσό των 163.070,00 € χωρίς ΦΠΑ
(184.269,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). Με τιμή προσφοράς ανά προστατευόμενο
ελαιόδεντρο το ποσό των 0,0575 € χωρίς ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1739
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης με ανοικτό διαγωνισμό, του έργου
«Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας, ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση
επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση
δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος
Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας (LIFE 11 NAT/GR/1014)”, προϋπολογισμού 195.939,00 € με
ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.183722/9904/0608-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
α) Την δημοπράτηση του έργου: «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας, ρύθμιση
πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του
προγράμματος "Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό
Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας (LIFE 11 NAT/GR/1014)”,
προϋπολογισμού 195.939,00 € (με ΦΠΑ), με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και την κατασκευή του.
β) Την περίληψη της διακήρυξης, την διακήρυξη και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
γ) Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
δ) Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
ε) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή
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συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1740
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 30/30-07-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 30/30-07-2018 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1741
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί ερωτήματος της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 151929/1171/3107-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρου 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, όπως προσδιορίζονται από την αρμόδια
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα ως προς το εάν
δύναται να γίνει καθαρισμός και διευθέτηση του μικρού ρέματος εντός των ιδιωτικών χώρων αγροτεμαχίων και με πιθανή άρνηση των ιδιοκτητών.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 76,8), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 396,80 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
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- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 3 =] 240 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της
υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1742
ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί ερωτήματος της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 176295/1286/3107-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρου 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 Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και συγκεκριμένα ως προς το αν δύναται αύτη να παραβλέψει
τους λόγους έκδοσης της άνω υπ. Αριθ. Α.Π.οικ.135046/8492/25-06-2018 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασής, δηλαδή τις από 11-01-2010 και 26-01-2010 ψευδείς αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις του κ.Δημητρίου ΑΓΓΕΛΙΝΑ, λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού
διαστήματος από την υπογραφή τους, προιόν των οποίων ήταν η ύστερα από επιτυχείς
Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις την 01-06-2010 απόκτηση διπλώματος της κατηγορίας Δ.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 400
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 496 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα
του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα,
ήτοι ποσό [80 Χ 4 =] 320 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη της φύσης
της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1743
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 177256/527/27-07-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 26-07-2018).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 177264/528/27/7/2018
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 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.177256/527/27-07-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 26-07-2018), ως εξής:
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1. Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-96287 μηχανήματος τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου και το
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΤ 1907 φορτηγό ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την
μεταφορά αδρανών υλικών για την αποκατάσταση και την ενίσχυση του αναχώματος στον
Σπερχειό ποταμό στην περιοχή ΤΚ Μοσχοχωρίου καθώς για τον καθαρισμό από φερτά υλικά,
την διευθέτηση και την διαμόρφωση της κοίτης στην περιοχή της ΤΚ. Ηράκλειας της Δ.Ε.
Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων προκειμένου να προστατευτούν οι αγροτικές ιδιοκτησίες και
επιχειρήσεις της περιοχής και τα δίκτυα υποδομών μας από ολοκληρωτική καταστροφή.
β) Το με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ - 2021 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας
ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για την μεταφορά του ανωτέρω μηχανήματος στον τόπο παρέμβασης.
γ) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 98250 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
ιδιοκτησίας ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. για το καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων στην Επ.Ο.
Καινουρίου - Καμένων Βούρλων της Δ.Ε. Καμένων Βούρλων του Δήμου Μώλου - Αγίου
Κωνσταντίνου για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων προκειμένου να προστατευτούν οι
ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις της περιοχής και τα δίκτυα υποδομών μας από ολοκληρωτική
καταστροφή και να τεθεί σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια των πολιτών.
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, που θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθ. 2428/2017 πρακτ. 46/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ) , απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της , οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του
μηχανήματος θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
« ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1744
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 178612/538/30-07-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 29-07-2018).
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 178617/539/30/7/2018
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 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. 178612/538/30-07-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
(πλημμύρες, καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 29-07-2018), ως εξής:
1. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-73739 μηχανήματος τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου και το
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ-6847 φορτηγό ιδιοκτησίας ΛΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , την διευθέτηση
και την διαμόρφωση της κοίτης και απομάκρυνση των φερτών υλικών στην περιοχή “Ανοίγματα”
και “Αλφα” της ΤΚ. Νέου Κρίκελλου της Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων προκειμένου
να προστατευτούν οι αγροτικές ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις της περιοχής και τα δίκτυα
υποδομών μας από ολοκληρωτική καταστροφή.
β) Τα με αρ. κυκλοφορίας μηχανήματα έργου ΜΕ 70108 τύπου φορτωτή - εκσκαφέα , ΜΕ
65661 τύπου εκσκαφέα λαστιχ. , το ΜΕ 38672 τύπου φορτωτή ερπ. και το με αρ. κυκλοφορίας
ΜΙΡ 1723 φορτηγό ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για την αποκατάσταση της οδοποιίας στην
Ε.Ο. Πελασγίας - Μύλων του Δήμου Στυλίδας.
γ) Την προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων έργων ποσότητας 1.5 ΤΝ
περίπου , την κατασκευή ξυλοτύπων ποσότητας 6 τ.μ. περίπου , την παραγωγή μεταφορά
διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 οπλισμένο
ποσότητας 25 κ.μ. περίπου στον ΑΥΓΈΡΗ ΧΡΗΣΤΟ για την αποκατάσταση της οδοποιίας στην
Ε.Ο. Πελασγίας - Μύλων του Δήμου Στυλίδας.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, που θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθ. 2428/2017 πρακτ. 46/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ) , απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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 τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
« ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1745
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4165/178388/30-07-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κοπή κλάδων και χόρτων στον
περιφερειακό δρόμο Λιβαδειάς καθώς και στο δρόμο Στείρι - Κυριάκι του Ν. Βοιωτίας από 30-072018, για λόγους οδικής ασφάλειας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
4166/178391/30/07/2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 178612/538/30-07-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, (κοπή
κλάδων, σχίνων κλπ στον περιφερειακό δρόμο Λιβαδειάς και Στείρι-Κυριάκι), ως εξής:
1. Την απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

UNIMOG (χορτοκοπτ.)

ΜΕ 74856

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων,
που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας.
3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης,
μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και των ιδιοκτητών των μηχανημάτων.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε λευκή ψήφο θεωρώντας άστοχη την εισήγηση της
υπηρεσίας με την αιτιολογία ότι: “ Κατά την γνώμη μας η κοπή χόρτων και κλάδων δεν είναι
έκτακτη ανάγκη αλλά σταθερή υποχρέωση της συντήρησης, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.”
Ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου έδωσε λευκή ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1746
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας με τίτλο: “Απευθείας μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την
εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασοπυρόσβεση) στις 13
και 14/07/2018”.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 177747/672/30/07/2018
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για τους λογαριασμούς των παρακάτω
ιδιωτών που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών , ως εξής:
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ,
ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΓΚΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΧ/ΜΑ
ΜΕ 116114
ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

13/07/18
από 07.00 π.μ
έως 07.00 μ.μ
13/07/18

27/07/18
από 07.00 π.μ
έως 07.00 μ.μ
27/07/18

ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ

150

50

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
7.500,00

ΦΠΑ
24%
1.800,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
9.300,00
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BΙΕΝΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 64523
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
966

από 07.00 π.μ
έως 07.00 μ.μ

από 07.00 π.μ
έως 07.00 μ.μ

150

65

9.750,00

2.340,00

17.250,00

4.140,00

12.090,00
21.390,00

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ,ΤΟΥ Δ.Δ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 14/07/2018.
ΜΗΧ/ΜΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ
Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 130350
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ
ΒΙΜ 8171
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΒΥΤΙΟ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ

14/07/2018
ώρα 00.00 μ.μ

14/07/2018
ώρα 10.00 π.μ

150

50

14/07/2018
ώρα 00.00 μ.μ

14/07/2018
ώρα 10.00 π.μ

150

65

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

600,00

144,00

744,00

600,00
1.200,00

144,00
288,00

744,00
1.488,00

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 40
ΤΟΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΕΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΣΑΔΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ

ΜΗΧ/ΜΑ
ΒΙΚ 9601
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ
ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΜΕ 88664,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (JCB) ΜΕ
ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 101997
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (JCB) ΜΕ
ΛΕΠΙΔΑ
ΒΙΚ 3743
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ
ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

13/07/18

23/07/18

13/07/18

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ

50

60

23/07/18

40

60

2.400,00

576,00

2.976,00

13/07/18

23/07/18

50

60

3.000,00

720,00

3.720,00

13/07/18

23/07/18

40

60

2.400,00
10.800,00

576,00
2.592,00

2.976,00
13.392,00

3.000,00

720,00

3.720,00

Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν την υπ’ αριθ. 125/2017 απόφαση, με Α.Δ.Α: 6ΤΣΒ7ΛΗΞΩΜ, από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (τακτική) της 29ης Ιουνίου 2017, του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με θέμα πρόταση Τροποποίησης της ΣΑΕΠ56600012, (αύξηση
Π/Υ για δαπάνες περιόδου 2017-2019).
Ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου έδωσε λευκή ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1747
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου) του Ν. Βοιωτίας από 1805-2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.4170/178436/30-072018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 14.663,00 Ευρώ για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών
του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2017-2018 του προγράμματος
Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012” σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΙΣΟΠΕΔ. ΓΑΙΩΝ

ΜΕ 88631

18/05/2018 έως
20/06/2018

14.663,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε λευκή ψήφο θεωρώντας άστοχη την εισήγηση της
υπηρεσίας με την αιτιολογία ότι: “ Κατά την γνώμη μας, ο καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων
του επαρχιακού οδικού δικτύου δεν είναι έκτακτη ανάγκη αλλά σταθερή υποχρέωση της
συντήρησης, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1748
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(άρση καταπτώσεων περιοχών Δαύλειας - Αράχωβας) του Ν. Βοιωτίας από 26-06-2018.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4169/178435/30-072018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού 3.405,04 Ευρώ για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του
έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2017-2018 του προγράμματος Δημοσίων
επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012” σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 HP

ΜΕ 7766

ΦΟΡΤΗΓΟ AYTOKINHTO
ΩΦ 10-15 t

ΒΙΖ 1844

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

26/06/2018 έως
29/06/2018

3.405,04

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1749
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου: “Επισκευές στις
κτιριακές εγκαταστάσεις γυμνασίου - λυκείου Μώλου”, προϋπολογισμού 20.200,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 138671/7308/27/07/2018
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει την δαπάνη για την κατασκευή του έργου: “ Επισκευές στις κτιριακές εγκαταστάσεις
Γυμνασίου - Λυκείου Μώλου”, προϋπολογισμού 20.200,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Εγκρίνει την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης του έργου.
3. Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους
της Διακήρυξης.
4. Εγκρίνει τον ορισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ως Αρχής που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό σύμφωνα με την Προγραμματική σύμβαση
5. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. , να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την
ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την
ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1750
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
διαγωνισμού του έργου: “Συμπληρωματικές εργασίες Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Π.Ε.
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 177565/9529/31-07-2018
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.
Εγκρίνει το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες κτηνιατρικού εργαστηρίου Π.Ε.
Φθιώτιδας», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 73063.
2.
Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “Κατασκευές
τεχνικών έργων ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ”, με
Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 75012. και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα έξι και
δεκαπέντε τοις εκατό (56,15%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι: “Εγκρίνουμε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας, ζητάμε όμως από την υπηρεσία να μας ενημερώσει - προσκομίσει, για τους
διαγωνισμούς και τις μελέτες που έχουν γίνει για το Κτηνιατρικό Εργαστήριο τα τελευταία τρία
χρόνια…. Αν υπάρχουν κομμάτια έργου και υλικών επαναλαμβανόμενα και γιατί….
Αν η τεχνική υπηρεσία αναφέρει σε κάποιο επίσημο έγγραφο της καταστροφές ή κλοπές από
τρίτους.”
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος επίσης, έκανε γνωστή την πρόθεση του για δικαστική προσφυγή
στην περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1751
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση πρακτικού Ι ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανακήρυξη προσωρινού
μειοδότη του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας» του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας - Φωκίδας - Ευρυτανίας», προϋπολογισμού
650.000,00 € με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 179435/2964/31/7/
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς
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της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου “ Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ” , με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
74382.
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “Καραγκούνης
Κωνσταντίνος του Γεωργίου ”, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 83305 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα έξι τοις εκατό (66,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1752
ΘΕΜΑ 13o: Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 1374 και 1382/18-06-2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης της διακήρυξης, των όρων και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης δύο υποέργων του έργου: “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό
οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας”.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 175926/2914/25/07/2018
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Τροποποιεί τις υπ΄αριθμ. 1374 και 1382/18-06-2018 αποφάσεις της, ως προς τον τίτλο και
μόνο, του κάθε υποέργου και ειδικότερα:
- Η υπ΄αριθμ. 1374/18-06-2018: Τροποποιείται από «Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής
προστασίας, αποχιονισμού, άρση καταπτώσεων, εργασίες πρόληψης πλημμυρών και
πυρκαγιών» προϋπολογισμού 273.940,80€ σε «Παροχή γενικών υπηρεσιών για την μίσθωση
μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων έτους 2018», προϋπολογισμού
273.940,80€ και
- Η υπ΄αριθμ. 1382/18-06-2018: Τροποποιείται από «Παροχή υπηρεσιών δράσεων πολιτικής
προστασίας, αποχιονισμού, άρση καταπτώσεων, εργασίες πρόληψης πλημμυρών και
πυρκαγιών» προϋπολογισμού 73.879,20 € σε «Παροχή γενικών υπηρεσιών για την μίσθωση
μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2018», προϋπολογισμού 73.879,20 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1753
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: “Βελτίωση υπάρχοντος
οδικού κόμβου περιοχή Γλυφάδας“, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.159652/2675/26-072018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος εργασιών μέχρι τις 30-09-2018 για την
εκτέλεση εργασιών του έργου: “Βελτίωση υπάρχοντος οδικού κόμβου περιοχή Γλυφάδας“ , με
αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου εφόσον δεν επιφέρει επιπλέον δαπάνη
αναθεώρησης (ίδιο αναθεωρητικό τρίμηνο).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1754
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος
αποχιονισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2018” (από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2018), προϋπολογισμού 44.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (55.056,00 €) με ΦΠΑ 24%» και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ:
174647/5147/24/07/2018 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) την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος αποχιονισμού
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2018”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού 740 tn . Ο προϋπολογισμός της
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων και πενήντα έξι ευρώ ( 55.056,00€)
με ΦΠΑ 24% και
β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο της
διακήρυξης .
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ566.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1755
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση α) δαπάνης, β) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας προς κάλυψη των αναγκών περιόδου 2018-2019”, προϋπολογισμού
200.000,00 € με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.170510/5964/23/7/2018
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
Εγκρίνει:

αποφασίζει ομόφωνα

α) την δαπάνη του ποσού των 200.000,00 € σε βάρος του Ενάριθμου 2014ΕΠ56600010 της
ΣΑΕΠ 566 για το υποέργο: "Προμήθεια άλατος για τα έτη 2018-2019" της Π.Ε. Φθιώτιδας.
β) την διενέργεια του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και μεταφορά
άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας για
την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2018-2019”, προϋπολογισμού 200.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και
γ) τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1756
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια γάλακτος
εβαπορέ, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ τομάτας, καφέ - ζαχαρωτών &
γαλακτοκομικών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας”, συνολικού προϋπολογισμού 67.748,10 € με
ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 179817/2627/31 Ιουλίου
2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια Γάλακτος
Εβαπορέ, Ζυμαρικών, Ειδών Παντοπωλείου, Πελτέ Τομάτας, Καφέ-Ζαχαρωτών &
Γαλακτοκομικών» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής
συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας» προϋπολογισμού, 67.748,10 € με ΦΠΑ, με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
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Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.). Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, Ε.Φ.: 071, ΚΑΕ 9475
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016 - Κ.Σ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
Β) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης όπως αναφέρονται στο σχέδιό της.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε λευκή ψήφο με την αιτιολογία ότι: “ Παραμένουν ασαφή
και αδιευκρίνιστα :
1.
Το πώς και με ποια κριτήρια καταρτίζεται ο πίνακας των δικαιούχων.
2.
Αν και πως αναμιγνύονται ιδιώτες, σύλλογοι και εκκλησία στην αποθήκευση και την
διανομή των τροφίμων.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1757
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 18o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1313/11-06-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου: "Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας
Τυμφρηστού”, προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ και έγκριση νέας δημοπράτησής του ως
παροχή γενικών υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.οικ.
179285/9607/31/7/2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί την υπ’ αρ. 1313/2018 (Αριθμός Πρακτικού 23/11-6-2018, θέμα 18ο και ΑΔΑ:
7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α) απόφασής της .
2. Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου: "Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας
Τυμφρηστού” με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Γενικών
Υπηρεσιών, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (άρθρο ...Ν.4412/2016).
3. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης ως παροχή γενικών υπηρεσιών.
4. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
5. Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής
θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
6. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης
παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6
διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης
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κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ
διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για
υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ
διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την
υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1758
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.179605_5086/31-72018 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 παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα:
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2

WASTE WATER &
ENERGY PR.CO
HELLENIC CENTER
OF SECURITY

3

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.
41.802,88€

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1280/11-7-18

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
537/5-3-2018

16.740.00€

107/3-7-18

1610/28-8-2017

2.153.88€

841/26-6-18

1318/5-9-2016

794.50€

495/11-7-18

4

Ν. ΚΑΜΙΝΑΡΗ-Θ.
ΠΑΛΛΑ-ΛΙΒΑΔΕΙΑ

5

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΨΩΜΑΣ

2.398,92€

7,6,5,4,3,1/11-718

6

GROUP CENTER E.E.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Ε.

1.348,50€

382/13-7-18

1468/7-8-17

7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ

1.413,60€

865/16-7-18

1465/2-7-2018

8

STAR AE

M 10518/20-7-18

1396/18-6-2018

9

HERTZ AUTO HELLAS
ATEE

P177062/20-6-18

11/27-3-2017

496/11-7-18

1.000.00€
4.818.64€

1212/3-7-2017
1337/11-6-2018
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A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

10

HERTZ AUTO HELLAS
ATEE

11

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡ.
ΚΑΛΛΗΣ Ε.Ε.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.
4.818.64€
1320.95€
3548,92€

12

ΑΦΟΙ ΒΟΓΓΛΗ ΟΕ

13

ΑΝΝΑ Ν. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

14

LSYSTEMS & ΣΙΑ ΕΕ

15

ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ

1.099,99€

16

ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

2.601,45€

17

AGROSTORE
ΒΛΑΧΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

18

ΠΛΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΙΤΑΝ KEV
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ

20
21

ΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

22

ΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

6.200,00€

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
P181756/20-7-18
2482,2480,2477,2
479,2481,2478,24
83,2467/30-6-18
149,140,144,143,
137,142,150,147,
146,136,138,145,
148,135,141,139/
30-6-18

985,80€

539.41€
396,80€

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
11/27-3-2017
2169/13-11-2017

2169/13-11-2017

52/25-7-18

1337/11-6-2018

2391/26-7-18

1687/23-7-2018

937/25-7-18

1337/11-6-2018

480/12-12-14

2/3-1-2018

ΑΤΔ00022111/247-18

2005/16-10-17

104/26-7-18

1519/2-7-18

65/16-7-18

1519/2-7-18

40/30-6-18

2005/16-10-17

516,74€

139/19-6-18
137/19-6-18

1177/21-5-18

494,76€

136/19-6-18
140/19-6-18

1337/11-6-18

550,00€
1.426,00€

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε λευκή ψήφο, στους α/α: 7, 8, 13, 15 .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι: “ Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1759
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.179988/6320/31/7/2018
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α
2.027,50€

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
27/25-7-2018

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μεταφορά Μαθητών
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ΣΕΡΑΦΕΙΜ
2

ΑΦΜ:079528928
ΣΙΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
“GREENWAY”

2.118,84€

26/25-7-2018

897,76€

68/3-7-2018

490/2018

16.913,69€

5/25-7-2018

-

24,60€

4381/24-7-2018

885/16-4-2018

24,60€

4379/23-7-2018

249,24€

86/21-7-2018

1590/2018

742,14€

633/21-7-2018

1590/2018

1.226,62€

4/9-7-2018

-

Παροχή υπηρεσιών
συντήρησης
φωτοτυπικών
μηχανημάτων,
συσκευών
τηλεομοιοτυπίας και
εκτυπωτών, καθώς και
την προμήθεια όλων
των απαιτούμενων
ανταλλακτικών για τις
ανάγκες των
υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην
Φθιώτιδα, βάσει
σύμβασης.
Παροχή υπηρεσιών
εκτυπώσεων στα
πλαίσια των
εκδηλώσεων με τον
Αρχαιολογικό
Πολιτισμικό Όμιλο
Ναρθακίου, οι οποίες
θα πραγματοποιηθούν
στις 21 Ιουλίου 2018,
στους πρόποδες του
κάστρου Λιμογαρδίου
Παροχή υπηρεσιών
ενοικίασης καθισμάτων
στα πλαίσια των
εκδηλώσεων με τον
Αρχαιολογικό
Πολιτισμικό Όμιλο
Ναρθακίου, οι οποίες
θα πραγματοποιηθούν
στις 21 Ιουλίου 2018,
στους πρόποδες του
κάστρου Λιμογαρδίου
Μεταφορά Μαθητών

2.280,98€

35/27-7-2018

-

Μεταφορά Μαθητών

ΑΦΜ:138455710

3

ΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΑΦΜ:997151765
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΡΕΛΗΣ
ΑΦΜ:035597936

5

ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ:999352104

6

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΜ:071819842

7

8

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΦΜ:032394482
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροχή υπηρεσιών
“Απεντόμωσης Μυοκτονίας των
χώρων του κέντρου
προσωρινής φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες της
Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, βάσει
σύμβασης.
Μεταφορά Μαθητών
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ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

637,79€

36/27-7-2018

9

ΑΦΜ:053821461
ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.676,63€

14/30-7-2018

-

Μεταφορά Μαθητών

10

ΑΦΜ:041990831
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

32.745,63€

5/21-7-2018

-

Μεταφορά Μαθητών

23.808,00€

80/3-7-2018

312/2018

Δημιουργία
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
δικτύωσης των
επαγγελματιών
τροφίμων και
αγροτικών προϊόντων,
βάσει σύμβασης.

11

ΑΦΜ:997391171
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ:118341010

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε λευκή ψήφο, στους α/α: 5, 6, 11 .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι: “ Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1760
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:
179835/5253/31/07/2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας που αφορούν
στα τιμολόγια παροχής υπηρεσίας, όπως αναφέρονται παρακάτω :
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

1.

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πλυντήριο Αυτοκινήτων
Αργυροκαστρίτου 3 – ΧΑΛΚΙΔΑ
34100

20,83€

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΠΥ 94/31-072018

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

798/02-04-2018
πρακτικό 14ο,
θέμα:44ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
α.α:5
ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω

Παροχή υπηρεσιών
για τον καθαρισμό
(πλύσιμο) – απολύμανση
δεκαεπτά (17)
υπηρεσιακών οχημάτων
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Εύβοιας,
βάσει της αριθμ.
88174/2699/19-04-2018
(ΑΔΑΜ:
18SYMV002970793
2018-04-20) Σύμβασης.
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2.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
SOUND SYSTEM – Ηχητικές
Καλύψεις
Πελοπίδου 15 – ΘΗΒΑ 32200

600,00€

ΤΠΥ 132/25-072018

3.

ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1.588,69€ ΤΠΥ 226/27-072018
Κέντρο Πυροσβεστικού
Εξοπλισμού-Μελέτες-Είδη
Ατομικής Προστασίας &
Οδικής ΣήμανσηςΝαυτιλιακά-Βιομηχανικά
Είδη-Χρώματα Ναυτιλίας
Ωρίωνος 73 ΧΑΛΚΙΔΑ
34100

1592/16-07-2018
Πρακτικό 28ο,
Έκτακτο θέμα: 6ο,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
α/α: 1
ΑΔΑ: 697Η7ΛΗ-ΗΙ1

Παροχή υπηρεσιών για
ηχητική
&
φωτιστική
κάλυψη της
Συνδιοργάνωσης της Π.Ε.
Εύβοιας με τον
Λαογραφικό Σύλλογο
παραλίας Αυλίδος,
ετήσιας
μουσικοχορευτικής
παράστασης η οποία θα
διεξαχθεί στις 21/07/2018
στο Δημοτικό Σχολείο
Παραλίας Αυλίδας.

1330/11-06-2018

Παροχή υπηρεσιών για
τον ετήσιο έλεγχο
συντήρησης και
αναγόμωσης των
πυροσβεστήρων του
Μεγάρου της Π.Ε.Εύβοιας

Πρακτικό 23 ,
ο

Θέμα:35ο,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
α/α 1, 2ου πίνακα
ΑΔΑ: 7ΑΧΤ7ΛΗ-Ξ0Α

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι: “ Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1761
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης (ανάληψη δαπάνης πολυετούς
υποχρέωσης), β) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού για τη “Μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για δύο
(2) σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 με δημόσια σύμβαση”, συνολικού προϋπολογισμού
1.088.851,75€ συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 25% και ΦΠΑ 24% και γ)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 175187_4946/30-7-2018
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την δαπάνη και την δέσμευση πίστωσης (ανάληψη δαπάνης πολυετούς
υποχρέωσης) για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ΠΕ Βοιωτίας, για δύο (2) σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 με Δημόσια σύμβαση σύμφωνα
με την Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ. Β /14-6-2013) συνολικής δαπάνης 1.088.851,75€
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 25% και ΦΠΑ 24%, [705.485,00€ ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ, 175.621,25€ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25%, και 210.745,50€ ΦΠΑ 24%)
Η κατανομή κατά έτος της παραπάνω δαπάνης είναι :
Για το οικονομικό έτος 2018 συνολικό ποσό: 233.325,38€
Για το οικονομικό έτος 2019 συνολικό ποσό: 544.425,87€
Για το οικονομικό έτος 2020 συνολικό ποσό: 311.100,50€
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Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
θα πληρωθεί από τον Ειδικό Φορέα 01.073 ΚΑΕ 0821
Β) Εγκρίνει την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) σε ευρώ(€),για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Βοιωτίας για δύο(2) σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.
Γ) Εγκρίνει τους όρους του διαγωνισμού όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της
διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους του υπ’ αριθμ. 103400/2174/15-5-2017
αρχικού διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1762
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 23o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1332/11-06-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2018, για
δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών, εισφορές κλπ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.179715/2624/31
Ιουλίου 2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την αριθμ. 1332/2018 απόφασή της στον α/α 4 (πρακτικό 23/11-06-2018), ως
προς τον κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) και συγκεκριμένα από τον 03.071.9779.01 «Εκτέλεση
λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται (Χρηματοδότηση Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας στον ΚΑΕ 03.071.9899.01 «Λοιπές δαπάνες» (Χρηματοδότηση Οργανισμού
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.
Στον ΚΑΕ 03.071.9899.01«Λοιπές δαπάνες» (Χρηματοδότηση Οργανισμού Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ο διαμορφωμένος Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των
τριάντα χιλιάδων (30.000.00) Ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1763
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την “Προμήθεια σωλήνων
πολυαιθυλενίου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας”.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.176070/532/ 26 Ιουλίου
2018 έγγραφο του τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος
αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από την αριθμ. πρωτ. 175043/528/25-7-2018
πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμφώνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία μας έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ότι πληροί τα
κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016).
Δαπάνη

Προμηθευτής

Ποσό
ΜΕ 24%ΦΠΑ
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« Προμήθεια σωλήνων
πολυαιθυλενίου για τις ανάγκες της
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Ευρυτανίας »

ΥΔΡΩ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΠΕ

CPV 44164200-9

ΤΗΛ. 2237025757
ΑΦΜ. 096041051
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου

21.711,88€

Ο Κος Βασίλειος Φακίτσας απείχε της ψηφοφορίας, ως εισηγητής του θέματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1764
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της
αθλητικής εκδήλωσης - τουρνουά μπάσκετ “3 on 3 MountainBall Karpenissi 2018”, Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.180200/2637/
31/07/2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της δαπάνης στους πιο κάτω οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με το άρθρ. 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, για τη διεξαγωγή :
Συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Ευρυτανίας), με το Δήμο
Καρπενησίου και οργανωτή τον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΆΤΛΑΝΤΑ 2008, για τη διεξαγωγή του
τουρνουά μπάσκετ «3 on 3 MOUNTAINBALL KARPENISSI 2018» στο Καρπενήσι στις 17 και
18 Αυγούστου 2018.

Παροχή υπηρεσιών
οργάνωσης της
αθλητικής εκδήλωσης,
τουρνουά μπάσκετ
«3 on 3 MountainΒall
Karpenissi 2018 », που
θα διεξαχθεί στο
Καρπενήσι,
στην Πλατεία του
Προφήτη Ηλία
στις 17 και 18
Αυγούστου 2018.
------------------C P V 92622000-7

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

MAΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
CITYADV
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΛΛΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,
Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 81
Τ.Κ. 14341,
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ , ΤΗΛ.
2102520787
e-mail: info@cityadv.gr Α.Φ.Μ. 998860531 Δ.Ο.Υ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,

6.324,00
ΕΥΡΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
Ο.Ε

1626
28 –
16/07/2018
--ΑΔΑ:
697Η7ΛΗΙΗ1

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε

03.071
9779

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 170185/2498/18-07-2018
ΑΔΑ¨Ω45Ρ7ΛΗ-536
ΑΔΑΜ: 18REQ003453054

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝ
ΗΣ
( ΜΕ
Φ Π Α)
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Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε λευκή ψήφο.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο για το 50% της προτεινόμενης δαπάνης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1765
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
177741/2422/30/07/2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2018, για προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 και οι
οποίες νόμιμα αναλήφθηκαν εντός του έτους αλλά δεν ενταλματοποιήθηκαν, ως εξής:

Α/Α

1

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

Πληρωμή Αποζημίωσης
για υπερωριακή εργασία
ενός υπαλλήλου της
Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού και ενός
υπαλλήλου του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη για
τους μήνες Μάιο και Ιούνιο
Πληρωμή αμοιβής για
εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και τις
νυχτερινές ενός υπαλλήλου
της Δ/νσης Διοικητικού- για
τους μήνες Μάιο και Ιούνιο

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

02.04.073.0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία

720,00

02.04.073.0512.01

Αμοιβή για εργασία
κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές
ώρες

301,40

1.749,50

514,00

4

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών
OTE έτους 2018

02.04.073.0824.01

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

5

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών
ΔΕΗ έτους 2018

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

3.284,90

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Α/Α

1.

2.

3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή δαπάνης
για επισκευή
εκτυπωτών στο
Τμήμα Κτηνιατρικής
της Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής και
στην Δ/νση Β/θμιας
Εκπαίδευσης της
Π.Ε Φωκίδας
Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια
ανταλλακτικών για
την επισκευή
εκτυπωτών στο
Τμήμα Κτηνιατρικής
της Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής και
στην Δ/νση Β/θμιας
Εκπαίδευσης της
Π.Ε Φωκίδας
Πληρωμή δαπάνης
για την προμήθεια
εκτυπωτή για
εκτύπωση
Ηλεκτρονικού
Παραβόλου στο
τμήμα ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών
ΚΑΙ Επικοινωνιών

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

124,00

8.479,62

7.403,46

952,16

02.04.073.1329.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

412,18

2.704,65

1.127,00

1.165,47

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

200,00

7.107,40

3.671,24

3.236,16

736,18

18.291,67

12.201,70

5.353,79

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1766
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.177745/2423/
30/07/2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης των παρακάτω
Πιστοποιήσεων - λογαριασμών - έργων - μελετών – προμηθειών από τον προϋπολογισμό Δ.Ε
της Π.Ε. Φωκίδας σύμφωνα με το αρθ.5 του Ν.4071/2012, ως εξής:
α
/

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑ

ΠΟΣΟ

ΔΟΧΟΣ

α
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1

Για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς
σύμφωνα με την αριθμ.
1477/26/02.07.2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής

071.0892.01

«Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης»
(Ειδικός
Λογαριασμός
Κονδυλίων
Έρευνας)

38.305,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1767
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.179113-5066/31-7-2018
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το Οικονομικό Έτος 2018, ως εξής:

Α/Α

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Προμήθεια υλικών για
ηλεκτροφωτισμό του
περιβάλλοντος χώρου
του κτιρίου της ΠΕΒ στη
Θήβα, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

Προμήθεια υλικών για
επισκευή δέκα
μεταλλικών κλειδιών
θυροφραγμάτων στο
ΣΑΑΚ Ορχομενού,

σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΒ
Προμήθεια και
μεταφορά διαλυτικού
ΜΕΘΥΛΕΝΧΛΩΡΑΙΝΤ
για τις δομικές
προσδιορισμού
ποσοστού ασφάλτου των
ασφαλτομιγμάτων,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες

02.05.073.5429.
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο. Κ)

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕi
Σ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.227,60

17.269,93

13.599,85

3.670,08

950,00

1.125.795,85

940.635,66

185.160,19

17.269,93

14.827,45

2.442,48

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

496,00
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παρ.1

4

5

6

7

Πληρωμή δαπάνης για
εκτύπωση –εμφακέλωση
ειδοποιητηρίωνλογαριασμών τελών
άρδευσης του
Κωπαιδικού πεδίου,για
το έτος 2018 σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
186 παρ.ΙΙΒ
Πληρωμή δαπάνης για
αποστολή- διανομή
ειδοποιητηρίωνλογαριασμών τελών
άρδευσης του
Κωπαιδικού πεδίου,για
το έτος 2018 σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
186 παρ.ΙΙΒ
Προμήθεια υπηρεσιών
λογισμικού για την
μηχανογραφική έκδοση
και εισπραξη
λογαριασμών άρδευσης
των αγροτεμαχίων του
Κωπαιδικού πεδίου,για
το έτος 2018 , η οποία
περιλαμβανει ,εισαγωγή
δεδομένων, εξαγωγή
δεδομένων αρχείου,
υπηρεσίες
παραμετροποίησης,
παραγωγή κωδικών
ΔΙΑΣ, υπηρεσίες
πληροφορικής,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΒ

Κάλυψη εξόδων
(Ενοικίαση 300 τ.μ
εκθεσιακού
χώρου ,κατασκευή και
βασικό εξοπλισμό
περπτέρων, που
περλαμβάνει , δομή,
μετώπη, επιγραφή,
μοκέτα, γραφείο, τρείς
καρέκλες
φωτισμό,μπρίζα και
κατανάλωση
ρεύματος ) για την
συνδιοργάνωση με το
Επιμελητήριο Βοιωτίας
του 1 Πανελλήνιου
Φεστιβάλ Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας
ΑGROfest ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ , και το 25
Πανελλήνιο Συνέδριο
Νέων Αγροτών) , που
θα πραγματοποιηθεί
από την 19-9-2018
εως 23-9-18, στις
Εγκαταστάσεις του
Επιχειρηματικού
Πάρκου
Λιβαδειάς(πρώην

02.05.073.5429
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

3.000,00

1.125.795,85

941.585,66

184.210,19

02.05.073.5429
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

5.000,00

1.125.795,85

944.585,66

181.210,19

02.05.073.5429
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

11.000,00

1.125.795,85

949.585,66

176.210.19

02.05.073.0844.
01

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

15.000,00

132.350,21

102.280,00

30.070,21
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8

9

10

11

Unicot) και το 25
Πανελλήνιο Συνέδριο
Νέων Αγροτών) ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ
Δέσμευση για Λοιπά
έξοδα μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716 και
0717,σύμφωνα με το Ν.
4336/2015 ΦΕΚ 94Α
Δέσμευση για Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό και
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715, 0716 και 0717
σύμφωνα με το Ν.
4336/2015 ΦΕΚ 94Α,
Δαπάνη για έλεγχο
γνησιότητας
πιστοποιητικών
γλωσσομάθειας
υπαλλήλων Π.Ε
Βοιωτίας, σύμφωνα με

02.05.073.0719.
02

02.05.073.0721.
02

02.05.073.0899.
01

τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1
Αμοιβή στον Δικηγόρο
που θα οριστεί για
σύνταξη γνωμοδότησης
σχετικά με την υπόθεση
02.05.073.0871 .
Δημήτριου
01
Αγγελίνα ,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται
στους
ΚΑΕ0715,0716
και 0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό και
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716 και
0717

6.000,00

46.400,00

40.400,00

6.000,00

4.000,00

27.100,00

23.100,00

4.000,00

Λοιπές ειδικές
αμοιβές

1.000,00

74.646,28

72.903,60

1.742,68

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

496.00

39.401,76

22.263,87

17.137,89

48.169,60

1.462.964,03

1.225.360,58

237.603,45

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση ως προς τους α/α: 4 και 7 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1768
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.:
οικ./179650_5090/31-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία
μας έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
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A/A

Δαπάνη

ΚΑΛΥΨΗ
ΕΞΟΔΩΝ
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
3 ΕΞΕΔΡΑΣ) ΓΙΑ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

Προμηθευτής

FILON GROUP OE

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομική
ς
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

1579/09-0718

ΑΦΜ 99871423
Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ
Ω8ΚΕ7ΛΗΔ2Ζ

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

3561/11-7-18
073.0844.
01

ΑΔΑ
6ΦΗΘ7ΛΗΛΚ0

400,00€

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε λευκή ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1769
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
179363/5240/31/07/2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν και δεν ενταλματοποιήθηκαν
το προηγούμενο έτος και δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος
2018, ως εξής:

Α
/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία 2017

02.02.073.
0511.02

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία

23.100,00

47.075,52

23.975,52

0,00

2

Πληρωμή αποζημίωσης
Επιθεωρητών Ν.3982/2011 για
το έτος 2017

02.02.073.
0515.02

Αποζημίωση
μελών
συλλογικών
οργάνων

16.000,00

17.082,37

1.082,37

0,00
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3

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

02.02.073.
0722.02

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

4

πληρωμή τελών ύδρευσης των
υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας για
το έτος 2018

02.02.073.
0831.01

Ύδρευση και
άρδευση

ΣΥΝΟΛΟ

1.260,00

14.940,00

13.680,00

0,00

3.000,00

11.000,00

8.000,00

0,00

43.360,00

90.097,89

46.737,89

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1770
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 179291/5238/31-072018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων-λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

ΚΑΕ

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

1

7ος λογαριασμός της μελέτης:«Σχέδιο
ΚΟΥΤΑΚΟΣ
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
ΧΡΗΣΤΟΣ &
Ανοκτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)
ΣΙΑ ΕΕΚοινότητας Καφηρέως Ν. Εύβοιας
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2016ΜΠ06600003
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥ
ΣΑΜΠ066
ΛΟΣ
Σχετ: αρ. πρωτ.: 153641/3403/11-72018 έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευβοίας.
114.089,09
 Προϋπολογισμός έργου:
106.337,33
 Πληρωμές μέχρι σήμερα
 Παρόντας λογαριασμός:
4.141,14
 Σύνολο
110.478,47
3.610,62
 Υπόλοιπο εγκρίσεων:

4.141,14

02.02.071.9362.01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1771
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Εύβοιας.

37

ΑΔΑ: 7ΣΦ97ΛΗ-56Ε

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.α) 178315/5222/30-072018 & β) οικ. 179198/5236/31/07/2018 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των
δαπανών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ στους προμηθευτές - παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι αναδείχθηκαν
υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)») και αφού ελέγχθηκε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), όπως αυτό τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο στον α/α 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1772
ΘΕΜΑ 33o: Α. Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
Οικονομικού Έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών. Β. Ανάκληση
δεσμεύσεων πίστωσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
179584/6314/31/07/2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2018 , ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

1

Δαπάνη για λοιπά έξοδα
μετακίνησης - εισιτήριαδιόδια-χιλιομετρική
αποζημίωση
μετακινούμενων (εσωτερικόεξωτερικό) στα πλαίσια
υλοποίησης του
Προγράμματος Γεωργικών
προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας έτους
2018.

2

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

02.01.073.0719.
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

900,00

97.000,00

64.619,07

32.380,93

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους

600,00

100.000,00

99.400,00

600,00

Έγγραφο 16384/176353/267-2018 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας
Δαπάνη για ημερήσια
αποζημίωση
μετακινούμενων (εσωτερικόεξωτερικό) στα πλαίσια
υλοποίησης του
Προγράμματος Γεωργικών

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας έτους
2018.

3

Έγγραφο 16384/176353/267-2018 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας
Δαπάνη εργασιών για την
συντήρηση και επισκευή
εγκαταστάσεων του
Μουσικού Σχολείου Λαμίας
Έγγραφο 173423/9214/23-72018 Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε.

ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717

02.01.073.0851.
01

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή κτιρίων
γενικά

4.315,20

20.000,00

14.113,20

5.886,80

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

3.000,00

68.081,24

56.015,10

12.066,14

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

396,80

160.032,60

86.992,88

73.039,72

02.01.073.1311.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

9.724,70

25.000,00

12.614,80

12.385,20

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής

3.500,00

1.352.657,13

949.204,26

403.452,87

Δαπάνη για τεχνική
υποστήριξη-συντήρηση δέκα
τεσσάρων (14) φωτοτυπικών
XEROX της Π.Ε. Φθιώτιδας
της Π.Στ.Ε.
-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

4

Έτος 2018 : 3.000,00
Έτος 2019 : 13.000,00
Έγγραφο 174183/1373/25-72018 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
18REQ003499601 2018-0730

5

6

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης (η
από 13/6/2018 αίτηση
Αχιλλέα Ξενοκώστα)
Έγγραφο 151929/1171/31-72018 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη προμήθειας υλικών
για την συντήρηση και
επισκευή εγκαταστάσεων
του Μουσικού Σχολείου
Λαμίας
Έγγραφο 173423/9214/23-72018 Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε.

7

Δαπάνη για λοιπά έξοδα
μετακίνησης - εισιτήρια διόδια-χιλιομετρική
αποζημίωση-ημερήσια
αποζημίωση
μετακινούμενων (εσωτερικόεξωτερικό) μηνός
ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018 του
προσωπικού Δακοκτονίας
στην Π.Ε. Φθιώτιδας
Έγγραφο 16386/176361/2607-2018 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας
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8

9

Δαπάνη εκτυπώσεων στα
πλαίσια υλοποίησης του
Προγράμματος Γεωργικών
προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας έτους
2018.
Έγγραφο 16384/176353/267-2018 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας
Δαπάνη προμήθειας υλικών
των παγίδων για το πράσινο
και ρόδινο σκουλήκι στα
πλαίσια υλοποίησης του
Προγράμματος Γεωργικών
προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας έτους
2018.

02.01.073.5244.
01

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

200,00

02.01.073.5244.
01

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

970,00

40.489,20

2.245,00

38.244,20

Έγγραφο 16384/176353/267-2018 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

23.606,67

Β. Ανακαλεί:
1. Την δέσμευση πίστωσης (Α/Α 2721-ΚΑΕ 1311- ποσό : 3.682,80€) “Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Μουσικού Σχολείου Λαμίας”
2. Την δέσμευση πίστωσης (Α/Α 2719-ΚΑΕ 0851- ποσό : 10.515,20€) “ Δαπάνη εργασιών για
την συντήρηση των εγκαταστάσεων του κτιρίου του Μουσικού Σχολείου Λαμίας”
Σύμφωνα με το αριθμ. 173423/9214/23-7-2018 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1773
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 176667/6217/31/7/
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη & την δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της ΠΕ Φθιώτιδας, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. ως εξής:
1

NATURAL PRODUCTS SCANDINAVIA &
NORDIC ORGANIC FOOD FAIR

01.071.
9899

30.000.00

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
ΑΔΑΜ: 18REQ003488586

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση αναρωτώμενος ως προς το : “Τι είναι
αυτή η NATURAL PRODUCTS SCANDINAVIA & NORDIC ORGANIC FOOD FAIR, που της
δίνουμε 30.000 ευρώ… Πότε και ποιος αποφάσισε ;
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Τι όφελος θα έχει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1774
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 179242/6308/31/7/2018
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:

Α/Α

Δαπάνη

1

Παροχή υπηρεσιών
αποφράξεων φρεατίων
αποχέτευσης στο
κεντρικό κτίριο της
Π.Σ.Ε. επι της οδού Λ.
Καλυβίων 2.

Προμηθευτής
Γιοβάνης Θωμάς

1623/16-7-2018

ΑΦΜ: 059506171
ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Ναυπάκτου 1 παρ. 9
- Λαμία

ΑΔΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

2

Προμήθεια πέντε
χιλιάδων φιαλιδίων
αιμοληψίας bd
VACUTAINER, 10 ML,
SAFE, CAP,PLAIN, ce
για τις ανάγκες του τμ.
Κτηνιατρικής, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

3

697Η7ΛΗ-ΙΗ1

1623/16-7-2018
ΑΦΜ: 094518937 ΔΟΥ:
ΦΑΕ Θεσ/νικης
Ταχ. Δ/νση:
Κεντρικό/Ο.Τ. 39Α
ΒΙΠΕΘ Σίνδου, ΤΚ
57022
Υποκ/μα:Γιαννιτσών 52,
Θεσ/νικη ΤΚ 54627
ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ

Προμήθεια τριών (3)
φορητών πομποδεκτών
για την κάλυψη των
αναγκών του τμ.
Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΑΦΜ: 099019873 ΔΟΥ:
ΦΑΕ Πειραιά
Ταχ. Δ/νση:
Θεσσαλονίκης 13 -

ΑΔΑ:
697Η7ΛΗ-ΙΗ1

248/29-1-2018

ΑΔΑ:
6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.
Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
0899

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
5244

Ε.Φ.:073

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

Αρ. Δέσμευσης:
3620/19-7-2018

310,00€

ΑΔΑ:
Ω0217ΛΗ-4ΒΒ

Αρ. Δέσμευσης:
3622/19-7-2018

775,00€

ΑΔΑ:
Ψ6ΕΔ7ΛΗ-0Δ8

Αρ. Δέσμευσης:
1467/5-2-2018
ΑΔΑ:
Ψ6ΛΦ7ΛΗ-ΙΝΜ

ΚΑΕ:
5152

409,20€

ΑΔΑΜ:
18REQ002684276
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4

5

Παροχή υπηρεσίας
Αποσυναρμολόγησης,
συναρμολόγησης,
συσκευασίας,
μεταφοράς και
συναρμολόγησης
επίπλων, εξοπλισμού
και αρχείων της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, που θα
μεταστεγαστεί σε νέο
ακίνητο επι της οδού
τέρμα Παπαποστόλου.
Παροχή υπηρεσιών
Αποσυναρμολόγησης,
συναρμολόγησης,
μεταφοράς των ραφιών
αρχειοθέτησης (ντέξιον)
της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, που θα
μεταστεγαστεί σε νέο
ακίνητο επι της οδού
τέρμα Παπαποστόλου.

Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346
“ALPHA ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ”
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

1623/16-7-2018

Αρ. Δέσμευσης:
3618/19-7-2018

Ε.Φ.: 073
ΑΦΜ: 059268477
ΔΟΥ:Λαμίας

ΑΔΑ:

ΚΑΕ:0829

ΑΔΑ:
6ΧΛΨ7ΛΗ-8ΥΟ

10.912,00€

ΑΔΑΜ:
18REQ003334025

697Η7ΛΗ-ΙΗ1

Ταχ. Δ/νση: Λεωνίδου 64
- Λαμία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ

ΑΦΜ:149819109 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Προύσης 1
& Στυλίδος - Λαμία

1623/16-7-2018

Αρ. Δέσμευσης:
3619/19-7-2018

Ε.Φ.: 073
ΑΔΑ:

ΚΑΕ:0899

ΑΔΑ:
ΩΩΚΞ7ΛΗ-Σ29

2.827,20€

ΑΔΑΜ:
18REQ003464764

697Η7ΛΗ-ΙΗ1

1. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΤΣΙΡΩΝΗ

ΑΦΜ:142359638 ΔΟΥ:
Λαμίας

500,00€

Ταχ. Δ/νση: Μ.
Αλεξάνδρου 6-Λαμία

6

Εκδηλώσεις χορού,
παράδοσης και
τραγουδιού “Το Σεργιάνι
στην Παράδοση”, οι
οποίες θα
πραγματοποιηθούν στις
11 Αυγούστου 2018,
στην κεντρική πλατεία
της Αμφίκλειας.

(ενοικίαση παραδοσιακών
φορεσιών)

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.
ΚΑΜΠΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Β. ΚΑΜΠΑΣ Ε.Ε.

Αρ. Δέσμευσης:
3628/19-7-2018

1617/16-7-2018

ΑΔΑ:
ΑΦΜ: 081874421 ΔΟΥ:
Λαμίας

697Η7ΛΗ-ΙΗ1

Ε.Φ.:073

ΑΔΑ:
ΨΔ7Δ7ΛΗ-ΘΨ9

1.000,00€

ΑΔΑΜ:
18REQ003464091

ΚΑΕ:
0844

Ταχ. Δ/νση: Κ. Τιθορέα
(ηχητική κάλυψη
εκδήλωσης)

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε λευκή ψήφο ως προς τον α/α 6 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1775
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
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ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση 5ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016 σχετικά
με τα Τμήματα Γ, Δ του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο
των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς,
έτους 2018 στην Π.Ε. Εύβοιας”.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.: 177881/5212/30-072018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1) Εγκρίνει το από 24-07-2018, 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας της
διαπραγμάτευσης.
2) Κηρύσσει την ανάδοχο εταιρεία, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ο.Ε (ΑΦΜ: 800778240, Ταχ.
Δ/νση: Ανωπόλεως 5, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ 71306, Τηλ. 2815-307474, Fax.2815-107567) ως
έκπτωτη, από την ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Π.
Ε. Εύβοιας, για το Τμήμα Γ (Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού), Τμήμα Δ (Δήμος Κύμης-Αλιβερίου),
σύμφωνα με το σκεπτικό του Πρακτικού.
3) Εγκρίνει την κατάπτωση, υπέρ της Π.Ε. Εύβοιας, της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
της εταιρείας, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ο.Ε (Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης No. 1410,
ποσού 752,00 ευρώ, ημερομηνία έκδοσης 16-05-2018,Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων,
Γραφείο Παρ/κών 331 Ηρακλείου Κρήτης).
4) Εγκρίνει την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με το σκεπτικό του
Πρακτικού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ψήφισε την εισήγηση αλλά δήλωσε ότι: “Περιμένουμε την
έκθεση των υπευθύνων για το πώς εξελίχθηκαν φέτος οι διαγωνισμοί και φυσικά εξηγήσεις γιατί
υπήρξε η συγκεκριμένη καθυστέρηση.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1776
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Μπακογιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Φακίτσας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία Μίλη

Χαράλαμπος Σανιδάς
Δημήτριος Αργυρίου
Ευστάθιος Κάππος
Δημήτριος Βουρδάνος
Θωμάς Γρεβενίτης
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
A/A

Δαπάνη

1.

Παροχή Υπηρεσιών για την Οργάνωση και
Διανομή τροφίμων και ειδών βασικής
υλικής συνδρομής του Επισιτιστικού
Προγράμματος (ΤΕΒΑ) της Κ.Σ Π.Ε
Εύβοιας στους ωφελούμενους του Δήμου
Χαλκιδέων.
(CPV: 63110000-3).

SALAS INTER. GROUP
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε
Πειραιώς 48, Μοσχάτο,
Τ.Κ.18345.
Τηλ.2109517286, Fax.
2109519511.
ΑΦΜ. 999210199.
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.
(Προσφορά με Αρ. Πρωτ.:
177424/5209/27-07-2018).

2.

Παροχή Υπηρεσιών για την συντήρηση
και υποστήριξη του λογισμικού των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας
1.Διαχείριση Οικονομικού
2.Δημοσίευση Στοιχείων Προϋπολογισμού
& Έργων
3.Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
4.Διαχείριση Έργων
5.Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
(WEB)
6.Διαχείριση Ωρομέτρησης Προσωπικού.
Προμήθεια τριών (3) καρουλιών διακοσίων
μέτρων (200m) το καθένα στριφτό
γαλβανισμένο σύρμα για την λήψη
δειγμάτων του επιβλαβή οργανισμού
καραντίνας Xylella fastidiosa για τις
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής

Υπηρεσίες Ανοικτής
Τεχνολογίας ΑΕ
OTS AE
Συστήματα Πληροφορικής
Μοναστηρίου 125 Θεσ/νικη
54627
ΑΦΜ 095372259
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

α) 64416/2118/20-032018

LeghornGroup ΕΠΕ
Συστήματα Ανίχνευσης
Ελέγχου & Ασφαλείας
Μποκόρου 4
30131 Αγρίνιο
ΑΦΜ 998175527
ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ

154604/4629/02-072018

3.

Προμηθευτής

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
148841/4413/26-062018.

β) 148838/4412/2606-2018

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό

1521/02-07-2018
(Πρακτικό
26ο, Θέμα 48ο, α/α: 5).
ΑΔΑ:Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2.

ΚΑΕ
9475
ΕΦ 071

159420/4774.
ΑΔΑ: 64ΙΜ7ΛΗ-ΘΑ4.
ΑΔΑΜ:
18REQ003382985.

6.200,00€

α)721/26-03-2018 (Πρακτικό
13ο, Θέμα 27ο, Β. α/α: 17)
ΑΔΑ: 7ΝΨΙ7ΛΗ-Ψ7Ο

ΚΑΕ
0869
ΕΦ
02.073

α) 73900/2366.
ΑΔΑ: ΨΗ5Μ7ΛΗ-Η87.
ΑΔΑΜ:
18REQ002898261.

10.634,15€

β) 1522/02-07-2018
(Πρακτικό 26ο, Θέμα 49ο, α/α:
6)
ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2
1577/09-07-2018
(Πρακτικό
27ο, Θέμα 40ο, α/α 24)
ΑΔΑ: Ω8ΚΕ7ΛΗ-Δ2Ζ

β) 159795/4798.
ΑΔΑ: 6ΧΤΡ7ΛΗ-ΙΙΠ
ΑΔΑΜ:
18REQ003398553.
ΚΑΕ
5244
ΕΦ 073

165742/4957.
ΑΔΑ: 6ΡΔΘ7ΛΗ-ΘΦΕ

40,92€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

1.

Προμήθεια τριών (3) κλαδευτικών
ψαλιδιών για την λήψη δειγμάτων
του
επιβλαβή
οργανισμού
καραντίνας Xylella fastidiosa για τις
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΕΜΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
«terrameds»
Εμπόριο λιπασμάτων-Γεωργικών
φαρμάκων-Εργαλεία-Φυτά
Επαρχιακή Οδός Βαθέως – Φάρου
ΑΦΜ: 997591734

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
24
ΑΔΑ: Ω8ΚΕ7ΛΗ-Δ2Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5244

165742/4957
ΑΔΑ: 6ΡΔΘ7ΛΗ-ΘΦΕ

1577/09-07-2018
Πρακτικό 27ο, Θέμα: 40ο Α/Α
24
ΑΔΑ: Ω8ΚΕ7ΛΗ-Δ2Ζ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5244

Ποσό

167,40€

ΔΟΥ: Χαλκίδας
2.

Προμήθεια 8σέλιδου φυλλαδίου με
τέσσερα χρώματα και καρφίτσα
τριακοσίων (300) τμχ. και αφίσες
τεσσάρων χρωμάτων διαστάσεων
50Χ70 cm διακοσίων (200) τμχ. για
τον
επιβλαβή
οργανισμό
καραντίνας Xylella fastidiosa για τις
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΛΗ
Τυπογραφείο
Διασταύρωση Δροσιάς 34100
Χαλκίδα

154604/4629

165742/4957
ΑΔΑ: 6ΡΔΘ7ΛΗ-ΘΦΕ
615,04€

ΑΦΜ: 040301189
ΔΟΥ: Χαλκίδας
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