
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: Αναστασία Μίλη
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 19ης Νοεμβρίου 2018
Αριθμός Πρακτικού 45

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-2017
(ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή
της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1) και δυνάμει της υπ΄ αριθμ. (οικ.) 264035/3162/14-11-2018
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. 44/12-11-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 259398/1715/8-11-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας (συζήτηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με
την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -
ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ”).

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης», ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τριμελές Β΄ Τμήμα).

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Κωνσταντίνας συζ. Νικολάου
Μπότη, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τριμελές Β΄ Τμήμα).
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ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου Σκρεπετού, ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Χαράλαμπου Ροϊνά, ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β ΄Μονομελές).

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Αναστάσιου Ξάνθη, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικής (συμβιβαστικής) επίλυσης διαφοράς.

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Α1΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας
(συζήτηση αίτησης ακύρωσης των Λεωνίδα και Σωτήρη Δρίκου).

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6022/257597/7-11-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(επούλωση λάκκων στην οδό Αράχωβας - Χιονοδρομικού Κέντρου Ν. Βοιωτίας από 7/11/2018).

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5576/241211/18-10-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Περμισσός της περιοχής Ελλοπίας - Ξηρονομής Δ. Θηβαίων και κοπή
κλάδων και βάτων στην οδό Λεύκτρα Ελλοπία Ξηρονομή Δομβραίνα Θήβα Μουρίκι Πλατανάκι
Ν. Βοιωτίας από 18/10/2018).

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(κοπή κλάδων και χόρτων στον περιφερειακό δρόμο Λιβαδειάς καθώς και στο δρόμο Στείρι -
Κυριάκι του Ν. Βοιωτίας από 30-07-2018).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρεμάτων Μεραναίου - Αίμονος - Προφήτη Ηλία - Πυρίου του Ν. Βοιωτίας από 26-
09-2018).

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Περνερή της περιοχής Βορινής Δ. Θηβαίων και κοπή κλάδων και βάτων
στην οδό Ορχομενού Κάστρου του Ν. Βοιωτίας από 4-10-2018).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρεμάτων περιοχής Υπάτου του Ν. Βοιωτίας από 8-10-2018).

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Τούμπρι στην περιοχή Δήμου Αράχωβας του Ν. Βοιωτίας από 20-10-
2018).

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 260043/876/9-11-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(προστασία ανασκαφικού σκάμματος λόγω πλημμυρών από 8/11/2018).

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό και την μεταφορά φερτών υλικών, τη
διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων στο υδατόρεμα στην παραλία
Λεκούνας ΔΕ Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας».
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2018», του έργου με
τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας επαρχιακού
οδικού δικτύου Δομοκού», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και κατασκευή τοιχίου
στην επαρχιακή οδό 5 Περιοχή Καλοσκοπή”, προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
“Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 2017”.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Σήμανση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2018 -
2019», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 23o: Εξέταση ένστασης του Οικονομικού Φορέα «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.» που συμμετείχε
στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάθεσης του έργου: “Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας
του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης”, προϋπολογισμού 2.433.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση
ανακαίνισης κτηρίων “πρώην ΥΕΒ” για τη μεταστέγαση της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 74.400,00 €.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού”, Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 94.000,00€ με ΦΠΑ., β) των όρων της σχετικής διακήρυξης και γ)
συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και της επιτροπής παραλαβής της εν
λόγω προμήθειας.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
ασφαλτομίγματος», συνολικού προϋπολογισμού 73.656,00 € με ΦΠΑ και 2) των όρων της
σχετικής διακήρυξης & της μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια άλατος 2018”, προϋπολογισμού 73.953,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας τα έτη
2018 - 2019», προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών – Β’
ΦΑΣΗ για το έτος 2018 της Π.Ε. Εύβοιας», από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι
την 31/12/2018, προϋπολογισμού 73.464,54€ με ΦΠΑ και β) του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης
λόγω ισοτιμίας προσφορών στο είδος 3: “Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών”.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου”, έτους 2019, προϋπολογισμού
282.618,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε.
Βοιωτίας για δύο έτη», προϋπολογισμού 103.225,82 € άνευ ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή έκθεση “BIG 5 SHOW”, στο εκθεσιακό κέντρο “Dubai World Trade
Centre”, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση συμπληρωματικής πληρωμής δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2018, για
προμήθειες, εκτυπώσεις και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για την προμήθεια οδοσήμανσης και εξοπλισμού
εργαζομένων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 41o: Α. Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β. Συμπλήρωση
της υπ΄αριθμ. 2377/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης
και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών
από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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ΘΕΜΑ 44o: Α. Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών. Β. Ανάκληση
δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για οδοιπορικά μηνός Δεκεμβρίου των υπαλλήλων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 48o: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 2309/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 49o: Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2270/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για τον
εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 52o: Α. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β.
Ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης. Γ. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2423/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας στο 10ο
Φόρουμ της εταιρείας ΟΤS.

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2018.

ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση α) Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά στον
Προϋπολογισμό έτους 2019 και β) Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 58o: Συγκρότηση α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) της
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το έργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος», Π.Ε.
Ευρυτανίας.

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

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κ. Βασιλείου
Φακίτσα, επτά (7):

οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Γεώργιος
Γκικόπουλος, Παναγιώτης Ευαγγελίου και Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του
Θωμά Γρεβενίτη).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης ο
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω και ο κ. Δημήτριος Βουρδάνος με το αναπληρωματικό του
μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε.
Διοικητικού, με βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ.
164195/4318/24-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. και
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος σημείωσε τα παρακάτω:

Α. “Αν και επιδεικτικά δείχνετε να αγνοείτε τις ερωτήσεις που κατά καιρούς διατυπώνουμε
στην διάρκεια των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής…

Στην τελευταία συνεδρίαση τέθηκε το ζήτημα: «Ζητάμε να μας αποσαφηνίσετε τις
προθέσεις σας γύρω από την υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07)
και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΦΕΚ 6 Ιουλίου 2018, Αρ. Φύλλου 2682 και σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στο επίσημο απόσπασμα πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης, ο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., έδωσε διευκρινήσεις επί του συγκεκριμένου
ζητήματος αναφέροντας ότι: “Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής
ποταμών υπάρχουν ψηφισμένα και είναι τέσσερα αυτά που αφορούν την Π.Σ.Ε. Ωστόσο αυτό
δεν αφορά μόνο την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, αλλά περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την λεκάνη
του Δομοκού όπως και της Δυτικής Ελλάδας (Μόρνος), υπάρχουν κοινά σημεία με την Π.Σ.Ε.
που το υπουργείο δεν λαμβάνει υπόψη, όπως του Αχελώου και του Μόρνου. Τα ποτάμια και τις
γέφυρες δεν είναι δυνατό να τα διαχειρίζεται η κάθε Περιφέρεια χωριστά. Αυτοί είναι λάθος
σχεδιασμοί που πρέπει να αντιμετωπισθούν κεντρικά... Υπάρχει σχετικό υπόμνημα περί του
θέματος, από μέρους μας, που θα υποβληθεί στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου”.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως “είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε πως η
ενημέρωση του κ. Διευθυντού είναι παντελώς ανακριβής... Το ΦΕΚ 6 Ιουλίου 2018, Αρ. Φύλλου
2682, στις 410 σελίδες του, αφορά μόνο την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και βάζει πολλά
συγκεκριμένα ζητήματα και σχέδια που αποτυπώνονται, μάλιστα, ακόμα και σε έγχρωμους
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χάρτες. Απαιτούμε, επίσης, να μας δοθεί το υπόμνημα περί του θέματος που έχει υποβληθεί,
σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Διευθυντού, στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου”.

*********************************************
Β. Ο κ. Γκικόπουλος συνέχισε αναφέροντας ότι “πληροφορηθήκαμε από την ημερήσια

διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της Δωρίδας πως υπάρχει ζήτημα δωρεάς δημοτικού
ακινήτου (Σφαγεία), που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ευπαλίου, προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
και παράλληλη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Ευπαλίου (κτίριο Κ.Ε.Γ.Ε.) προς το Δήμο Δωρίδος”.

Συνεπώς, ζήτησε να του γνωρίσουν:
α. σε τι ακριβώς αποσκοπούν οι συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται χωρίς ενημέρωση

του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας,
β. αν όλη αυτή η διαδικασία σχετίζεται με την τελική παραχώρηση κτηρίου στην αστυνομία

και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης…. που τελικά δεν αποτελεί υποχρέωση της Περιφέρειας”.

**********************************************

Γ. “Η προϋπάρχουσα γέφυρα στον χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου
Περιβολιού – Μαρμάρων του Δήμου Μακρακώμης καταστράφηκε εξαιτίας μη υλοποίησης έργων
συντήρησης και προστασίας κατά την διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων, που είχαν
σημειωθεί στις 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2015.

Αρκετά χρόνια πριν από την καταστροφή της γέφυρας, η Νομαρχία Φθιώτιδας τότε είχε
ξεκινήσει διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης για κατασκευή νέας γέφυρας μετά από πιέσεις
κατοίκων του χωριού Περιβολιού, που είχαν φτάσει ακόμη και στα δικαστήρια, ζητώντας άμεσες
παρεμβάσεις και δηλώνοντας ότι κινδυνεύουν οι κατοικίες τους από την κατάσταση του
υφιστάμενου δρόμου που καταλήγει στη γέφυρα”.
 Στις 13 Μαΐου 2010 υπογράφεται σύμβαση μεταξύ της Νομαρχίας Φθιώτιδας και

σύμπραξης μελετητών για την εκπόνηση σχετικής μελέτης.
 Στις 28 Νοεμβρίου 2011 εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι. (ΑΔΑ: 456ΤΟΡ10-ΒΘΕ)
 Στις 4 Νοεμβρίου 2013 γίνεται η έγκριση και παραλαβή της μελέτης (ΑΔΑ: ΒΛ197ΛΗ-ΠΘΔ).
 Στις 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2015 πέφτει η γέφυρα.
 Στις 5 Ιανουαρίου 2016 γίνεται δέσμευση ποσού 2 εκατομμυρίων € για την κατασκευή του

έργου από το υπουργείο Υποδομών ( ΑΔΑ: ΩΑ9Κ4653ΟΞ-1Σ0).
 Στις 16 Ιανουαρίου 2016 γίνεται έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου από την αρμόδια

υπηρεσία της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( ΑΔΑ: ΨΟ967ΛΗ-07Η).
 Την 1 Μαρτίου 2016 δημοσιεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η περίληψη της

διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου ( ΑΔΑ: (ΩΞ387ΛΗ-Μ73).
 Στις 28 Μαρτίου 2017 θα γίνει υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου μεταξύ της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ανάδοχου για το ποσό των 891.594,23 € συν ΦΠΑ
(1.105.527,25 €) και έκπτωση 45,387% (ΑΔΑ: Ω60Π7ΛΗ-34Η).

Δηλαδή, η Περιφέρεια προχώρησε στην ανάθεση του έργου σύμφωνα με την
τεχνική μελέτη που εκπόνησε υπηρεσία της και με βάση τη μελέτη που είχε εκπονηθεί
και παραλειφθεί το 2013.

 Στις 28 Ιουλίου 2017 γίνεται η υποβολή αποτύπωσης φυσικού εδάφους από τον ανάδοχο.
 Στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 ο ανάδοχος υποβάλλει πρόταση αλλαγής θέσης της γέφυρας (αρ.

Πρωτ. 203926 / 6687 / 18.9 .2017)
 Στις 17 Οκτωβρίου 2017 εκδίδεται γνωμοδότηση του ΤΣΔΕ/ΠΣΕ σχετικά με την ανάγκη

μετατόπισης της θέσης της γέφυρας ( πρακτικό 5 / Θέμα 5 , της 5ης συνεδρίασης 2017).
 Στις 6 Νοεμβρίου 2017 ο ανάδοχος διαβιβάζει έγγραφο με τη "σύμφωνη γνώμη" της ομάδας

μελέτης (αρ.Πρωτ 243547/8615/6.11.2017) (σημ.: Δεν υπάρχει κάτι σχετικό για το ποια
ομάδα μελέτης πρόκειται).

 Στις 2 Απριλίου 2018 η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κρίνει την
παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018 χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι εγκρίσεις για την
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επικαιροποίηση της μελέτης του έργου και την επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας καθώς και την εκτέλεση
του έργου ( ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω).

 Στις 16 Μαΐου 2018 η αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίνει την
τροποποίηση των αρχικών περιβαλλοντικών όρων του έργου (ΑΔΑ: 6Ω0ΛΟΡ10-ΔΦ8).

 Στις 27 Ιουλίου 2018 ο ανάδοχος υποβάλλει την τροποποίηση – προσαρμογή της μελέτης
για την κατασκευή του έργου (αρ. Πρωτ 177555/9527 της ΔΤΕ/ΠΣΕ).

 Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 ακολουθεί η γνωμοδότηση κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ υπέρ της έγκρισης
της επικαιροποιημένης μελέτης από το ΤΣΔΕ/ ΠΣΕ ( αρ. Πρωτ. 5/5-9-2018, θέμα 5ο)

 Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά στην κρίση των
επικυροποιημένων μελετών του έργου ( ΑΔΑ: Ω90Λ7ΛΗ- ΟΧΤ).

”Ουσιαστικά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως αναθέτουσα αρχή του έργου προχώρησε
στην αλλαγή του συμβατικού αντικειμένου (τεχνική μελέτη του έργου) και στην επικαιροποίηση
της μελέτης, αφού πρώτα είχε προχωρήσει στην δημοπράτηση του έργου”.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο κ. Γκικόπουλος σημείωσε πως:
“Ο λόγος που σύμφωνα με τις εξηγήσεις, τις οποίες προφορικά έχει δώσει η

περιφερειακή αρχή, οδηγήθηκε σε αυτήν την διαδικασία, ήταν η αλλαγή της γεωμορφολογίας του
εδάφους που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία μεσολάβησαν μεταξύ της μελέτης
και της ανάθεσης κατασκευής του έργου.

Ωστόσο, και σε κάθε περίπτωση οι όποιες αλλαγές επήλθαν στην γεωμορφολογία του
εδάφους από τα πλημμυρικά φαινόμενα θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη πριν τη δημοπράτηση
του έργου και η επικαιροποίηση της μελέτης να έχει προηγηθεί της δημοπράτησης.

Θεωρούμε απολύτως αναγκαία να μας δοθούν συγκεκριμένες εξηγήσεις για όσα έγιναν
μετά τις 28 Ιουλίου 2017 και η επιστημονική τους εξήγηση.

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδουμε στο να μας δοθούν όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Τεχνικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα, μαζί με τις εισηγήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας”.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό της Π.Ε. Ευρυτανίας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
(ΧΕΠ) για την μετακίνηση Περιφερειακής Συμβούλου σε διεθνή τουριστική έκθεση στη Βαρσοβία
Πολωνίας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η μετακίνηση στο εξωτερικό της
Περιφερειακής Συμβούλου, κ. Καλαντζή Αικατερίνης, θα πραγματοποιηθεί στις 22/11/2018 και τα
χρονικά περιθώρια για τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται είναι πολύ περιορισμένα.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 2437/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης - διόρθωσης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2018-2019, Π.Ε. Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης (ανάληψη πολυετούς
υποχρέωσης) και β) διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση εννέα (9) νέων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2018-19, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr), συνολικού προϋπολογισμού 77.989,65 € με ΦΠΑ.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω
της κατεπείγουσας φύσης τους.
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1, 2, 3 & 4 και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τις “Yπηρεσίες καθαριότητας
των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού
90.000,00€ με ΦΠΑ.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι 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 τρέχουσα σύμβαση για την ανωτέρω υπηρεσία λήγει
στις 29-11-2018.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας στο “10οOTS Forum”.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω της προθεσμίας
υλοποίησης του ανωτέρω συνεδρίου στις 19-11-2018.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την
πραγματοποίηση συνεδρίου του συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα «INTERREG
EUROPE» έργου με τίτλo: «Fostering the role of public authorities as demanders of innovation
through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών
καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy», στη Λαμία.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω της καταληκτικής
ημερομηνίας του ανωτέρω συνεδρίου (22 & 23-11-2018).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8o: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 2085/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης μετακίνησης Περιφερειακής Συμβούλου
στην Αμερική για την παρουσίαση του έργου: «Έρευνα για την διαχείριση των υγρών
αποβλήτων του Δελφικού Ελαιώνα», Π.Ε. Φωκίδας.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών για την προμήθεια στεφάνων στα
πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Εύβοιας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω της καταληκτικής
ημερομηνίας των εκδηλώσεων (21 & 25-11-2018).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση «ΟινοΚεντρικά 2018», στην Αθήνα.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω της προθεσμίας
υλοποίησης της ανωτέρω εκδήλωσης (25-11-2018).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για α) παροχή υπηρεσίας (δημοσίευση σε εφημερίδα
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων “Λευκής Νύχτας”) και β) προμήθεια στεφάνων στα πλαίσια των
εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω αλλαγής
της ημερομηνίας πραγματοποίησης των εκδηλώσεων “Λευκής Νύχτας” (από 7/12/2018 στις
30/11/2018) από τον Εμπορικό Σύλλογο Λαμίας και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει το χρονικό
περιθώριο για την δέσμευση των σχετικών πιστώσεων (ημερομηνία εκδήλωσης εορτασμού της
Εθνικής Αντίστασης στις 25/11/2018).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 12o: Α. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού,
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του
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10

Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για διάφορα
τμήματα της σύμβασης. Β. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4212/16, με τους ίδιους όρους διακήρυξης.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
επικείμενης έναρξης της χειμερινής περιόδου 2018-2019.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2489

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό της Π.Ε. Ευρυτανίας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
(ΧΕΠ) για την μετακίνηση Περιφερειακής Συμβούλου σε διεθνή τουριστική έκθεση στη Βαρσοβία
Πολωνίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 265228/4101/15-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης που πρόκειται να

πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος 2018 για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου
προϋπολογισ

μού και
αναμορφώσει
ς έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση χρηματικού
εντάλματος
προπληρωμής (ΧΕΠ)
για τη μετακίνηση της
Περιφερειακής
Συμβούλου ΠΣΕ-
Π.Ε.Ευρυτανίας κας
Καλαντζή Αικατερίνης
στη διεθνή τουριστική
έκθεση TTWARSAW-
26th International
Travel Show TT
WARSAW 2018 το
διάστημα 22-
24/11/2018 στη
Βαρσοβία Πολωνίας,
στο όνομα της
υπολόγου
Κωνσταντίας
Πολυχρόνη του
Ιωάννη, ΔΕ
Διοικητικών –
Γραμματέων, μονίμου
υπαλλήλου της Π.Ε.
Ευρυτανίας, με
ημερομηνία απόδοσης

03.073.
0717.01

Δαπάνες
μετακίνησης

λοιπών
προσώπων

από το
εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα

1.600,00 6.880,00 5.280,00 0,00
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λογαριασμού 31-12-
2018.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2490

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 2437/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης - διόρθωσης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2018-2019, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 265985/7543/16-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορθώνει την υπ΄ αριθμ. 2437/2018 απόφασή της περί τροποποίησης - διόρθωσης

δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2018-2019, Π.Ε. Εύβοιας, ως προς τα
στοιχεία των δρομολογίων με κωδικούς 7 και 30, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Ι
του παρόντος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με αριθμ. 2437/2018 αρχική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και στο συνημμένο Παράρτημα Ι αυτής.

2. Εγκρίνει την καταβολή ή την παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει
από τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073, ΚΑΕ 0821 της Π.Ε.
Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2491

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης (ανάληψη πολυετούς
υποχρέωσης) και β) διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση εννέα (9) νέων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2018-19, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr), συνολικού προϋπολογισμού 77.989,65 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 266170/8718/16-
11-2018 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:
1. Τη δαπάνη – δέσμευση πίστωσης (ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης) για την

μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας για
ένα σχολικό έτος 2018-2019, που αφορά εννέα (9) νέα δρομολόγια, συνολικής δαπάνης
77.989,65€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

[ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2018: 32.495,69€, ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2019: 45.493,96€] για τα εννέα (9) νέα
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Η κατανομή κατ΄ έτος της παραπάνω δαπάνης είναι:

ΟΙΚ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 75 26.206,20 € 6.289,49 € 32.495,69 €

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 105 36.688,68 € 8.805,28 € 45.493,96 €

ΣΥΝΟΛΟ 62.894,88 € 15.094,77 € 77.989,65 €

Οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν το κόστος μεταφοράς μαθητών χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας ύστερα από τη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει η αριθμ.
50025/26-09-2018 ΚΥΑ και την ιεράρχηση των κατηγοριών ως εξής: (1) Ειδικά Μαθητικά Δελτία,
(2) Ίδια Μέσα, (3) Δημόσια σύμβαση και (4) Επιδόματα.

Η διενέργεια του διαγωνισμού για τα νέα δρομολόγια με δημόσια σύμβαση προκύπτει
από τη διαπίστωση της αντικειμενικής αδυναμίας για τη μεταφορά μαθητών με τη δημόσια
συγκοινωνία (ειδικά μαθητικά δελτία) και με ίδια μέσα των Δήμων και της Περιφέρειας, με
συνέπεια την ανάγκη εκτέλεσης της μεταφοράς με σύμβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας
καθώς οι ανάγκες μεταφοράς προέκυψαν μετά την έναρξη των μαθημάτων και δεν είχαν
συμπεριληφθεί στα δρομολόγια του αρχικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού (απ 2346/2017) και
αφορούν μεταβολές κατόπιν της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2018-19.

Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν ποσό 58,24€/ήμερα πλέον ΦΠΑ 24%που
αντιστοιχεί σε δικαίωμα προαίρεσης με ποσοστό 20% λόγω αλλαγής δρομολογίων (π.χ.
πρόσθετες ανάγκες λόγω νέων εγγραφών παιδιών, επιπλέον χιλιομέτρων λόγω αλλαγής
διαδρομής κλπ).

2. Την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheous.gov.gr) εννέα (9) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
σχολικού έτους 2018-19 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος ΙI του
παρόντος. Η διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης των εννέα (9) νέων δρομολογίων θα
ολοκληρωθεί από την ετήσια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

3. Τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης.
4. Τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε με βάση τα

παραπάνω στοιχεία και κατανέμεται ως εξής:

ΟΙΚ ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%
Για το οικονομικό έτος 2018 32.495,69 €

Για το οικονομικό έτος 2019 45.493,96 €

ΣΥΝΟΛΟ 77.989,65 €

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και θα πληρωθεί από τον Ειδικό Φορέα 01.073 ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2492

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 266176/8719/16-
11-2018 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 τις παρακάτω τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων

μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2018-2019:

http://www.promitheous.gov.gr
ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

(6η κατάσταση- 13-11-2018)

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΤΜΗΜΑ 2018 - ΝΕΟ 5: Το δρομολόγιο της αριθ. 7354/25-09-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης
με Α/Α τμήματος 2018 - ΝΕΟ 5 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. - ΦΡΑΓΚΑΛΙΟΣ Ο.Ε.), με αφετηρία το Καρπενήσι και προορισμό το Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας - (μεταφερόμενοι μαθητές 15) τροποποιείται σε Καρπενήσι - Μακρακώμη -
Σπερχειάδα - Αρχάνι - Μεξιάτες - Κομποτάδες και προορισμό το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας,
προκειμένου να μεταφερθούν επιπλέον έξι (6) μαθητές από τις παραπάνω περιοχές, σύμφωνα
με το αριθ.192/05-11-2018 έγγραφο του Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας με το οποίο επιβεβαιώνεται
η αναγκαιότητα της παραπάνω μεταφοράς.
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου
λόγω εκτέλεσης 22 επιπλέον χιλιομέτρων (από 150,00 χλμ σε 172,00 χλμ).
Νέα τιμή - ημερήσιο κόστος του δρομολογίου τμήματος 2018-ΝΕΟ5 : 237,44 € ήτοι:
(197,87 € το αρχικό κόστος του δρομολογίου + 39,57 ευρώ προαίρεση σε ποσοστό 20 %)
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 29%).

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 88: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 88 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινή ανάδοχο την Κ/Ξ ιδιοκτητών ταξί
Λιβαδειάς), με αφετηρία Τιθορέα - Αμφίκλεια και προορισμό το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας
τροποποιείται σε Τιθορέα - Αμφίκλεια και προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο
Λαμίας (μεταφερόμενοι μαθητές 2), σύμφωνα με το αριθ. 332/05-09-2018 έγγραφο του Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου Λαμίας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Ειδικό Φορέα 01 073 ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2493

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1, 2, 3 & 4 και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τις “Yπηρεσίες καθαριότητας
των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού
90.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 248690/8258/16-
11-2018 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. 1/11-10-2018, 2/16-10-2018, 3/19-10-2018 και 4/31-10-2018

πρακτικά της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τις “Yπηρεσίες
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού
προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ, που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει τις προσφορές των κάτωθι υποψήφιων:
α) της εταιρείας με την επωνυμία “FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY

ΙΚΕ” και

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ



14

β) της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στα επισυναπτόμενα πρακτικά της επιτροπής.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία “IRIS CLEAN Ο.Ε. ΜΑΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, ήτοι 89.131.20€ με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσωρινός μειοδότης ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του σταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2494

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας στο “10οOTS Forum”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 266610/8751/16-
11-2018 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:
α) Τη δαπάνη για την συμμετοχή δέκα (10) υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας στη Φθιώτιδα στο συνέδριο “10ο OTS Forum”, που θα πραγματοποιηθεί από 29
Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2018 στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, με στόχο την ενίσχυση της
τεχνογνωσίας σε θέματα Οργάνωσης και Παροχής Υπηρεσιών, την ανάδειξη καλών πρακτικών
και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα διαχείρισης οικονομικού - προμηθειών - ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης κ.α.

β) Τη σχετική δέσμευση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 2.000€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 01.073 και τον Κ.Α.Ε.
0881.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2495

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την
πραγματοποίηση συνεδρίου του συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα «INTERREG
EUROPE» έργου με τίτλo: «Fostering the role of public authorities as demanders of innovation
through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών
καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy», στη Λαμία.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263841/8644/16-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής Απόφαση
Έγκρισης

Ε.Φ. Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)
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Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2496

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8o: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 2085/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης μετακίνησης Περιφερειακής Συμβούλου
στην Αμερική για την παρουσίαση του έργου: «Έρευνα για την διαχείριση των υγρών
αποβλήτων του Δελφικού Ελαιώνα», Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 267108/3683/16-
11-2018 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
Συμπληρώνει την υπ΄αριθμ. 2085/24-09-2018 απόφασή της περί έγκρισης μετακίνησης

της Περιφερειακής Συμβούλου Μαρίας - Παγωνίτσας Αραβαντινού - Τζέ στην Αμερική για την
παρουσίαση του έργου: «Έρευνα για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Δελφικού
Ελαιώνα», με τις κάτωθι πληροφορίες ως εξής:

«Αναλυτικά, 2-5 Οκτωβρίου 2018 στο Γιέηλ για την παρουσίαση του αναφερόμενου έργου
και 5-7 Οκτωβρίου 2018 στην Νέα Υόρκη σε συνάντηση με την κοινότητα των ομογενών στα
πλαίσια του προγράμματος της Περιφέρειας για την προώθηση του λαδιού και της ελιάς»,

Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Κ.Α.Ε.

1

Μεταφορά συμμετεχόντων
σε εντός πόλης
προορισμούς

ενδιαφέροντος με
επιβατικό λεωφορείο στις

22/11-23/11

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ: 092199268
ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:

ΑΒΕΡΩΦ 7, ΛΑΜΙΑ

2258/15-10-2018

ΑΔΑ:

7ΖΩΟ7ΛΗ-ΠΕΤ

ΕΦ:071

ΚΑΕ:

9919

Αριθμ.
Δέσμευσης

4265/22-10-2018

ΑΔΑ:
6Χ4Π7ΛΗ-Υ4Ζ

ΑΔΑΜ:
18REQ0040043

80

380,00€

2 Παροχή υπηρεσιών
σίτισης στις 22/11 και
23/11 (αφορούν 2 light

lunches κατά την
υλοποίηση του συνεδρίου)

“ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙΚΕ”
Παναγιώτης
Δραχτίδης

ΑΦΜ: 800837860
ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Στυλίδος
17- ΛΑΜΙΑ

800,00€

3 Παροχή υπηρεσιών
σίτισης στις 22/11 (Ημέρα

Άφιξης - Βραδινό)

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΟΝ.

ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800982982
ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Άγιος
Λουκάς

700,00€

4 Διάθεση αίθουσας
πραγματοποίησης
συνεδρίου και

υλικοτεχνική υποδομή
υποστήριξης αυτής στις 22

και 23/11

ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094228100
ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αθ.
Διάκου 14- Λαμία

600,00€
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οι οποίες από παράλειψη δεν αναφέρθηκαν αναλυτικά στην προηγούμενη εισήγηση,
αλλά περιγράφονται στην εντολή μετακίνησης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας προς την
Περιφερειακή Σύμβουλο.

Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσαν αρνητική ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2497

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών για την προμήθεια στεφάνων στα
πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
266998/7585/16-11-2018 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 τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών που αποτυπώνονται στον πίνακα του

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2498

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση «ΟινοΚεντρικά 2018», στην Αθήνα.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 267349/8775/16-
11-2018 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 παροχής υπηρεσιών μίσθωσης της αίθουσας “GRAND

BALLROOM” του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, 438,90 τ.μ., ποσού 6.000,00€ με Φ.Π.Α.,
στην εταιρεία “VINETUM Μ. ΕΠΕ” (ΑΦΜ: 099109670, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Ταχ. Δ/νση Λεωφ. Καρέα
41 - 16233, Βύρωνας), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση «ΟινοΚεντρικά 2018», η οποία θα διεξαχθεί στην
Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στις 25 Νοεμβρίου 2018.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ΄αριθμ.
4467/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Δ4Σ7ΛΗ-6ΜΝ, ΑΔΑΜ:18REQ004018070) απόφαση δέσμευσης.

Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσαν αρνητική ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2499

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για α) παροχή υπηρεσίας (δημοσίευση σε εφημερίδα
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων “Λευκής Νύχτας”) και β) προμήθεια στεφάνων στα πλαίσια των
εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 267426/8781/16-
11-2018 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
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Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών και
προμήθειες στην Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2018, ως κατωτέρω:

Οι κ.κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσαν ότι ψηφίζουν μόνο τη
δαπάνη με α/α 2.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2500

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 12o: Α. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού,
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για διάφορα
τμήματα της σύμβασης. Β. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4212/16, με τους ίδιους όρους διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 267061/4117/16-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/13-11-2018 (ολοκληρώθηκε στις 16-11-2018) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού, συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και
πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε.

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη δημοσίευσης
στον ημερήσιο τοπικό
τύπο για την διοργάνωση
εκδηλώσεων ¨Λευκής
Νύχτας¨ στην Λαμία
30/11/2018 στην εφημερίδα
“ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.”

Έγγραφα 5057/15/11/2018
& 5070/16-11-2018 Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.084
1.01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις
γενικά

198,40 7.674,21 3.549,80 4.124,41

2

Δαπάνη προμήθειας
στεφάνων για τις ανάγκες
των εκδηλώσεων του
εορτασμού της Εθνικής
Αντίστασης που θα
πραγματοποιηθούν στο
Γοργοπόταμο την Κυριακή
25/11/2018 σύμφωνα με το
αριθμ. 58329/23-10-2018
έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών

Έγγραφο 266118/2339/15-
11-2018 Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

18REQ004019914 2018-11-
16

02.01.073.084
5.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

1.500,00 8.850,00 3.700,00 5.150,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.698,40
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Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική
προσφορά σε ευρώ

(με ΦΠΑ)

1
«ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 5 : «Μίσθωση φορτωτή από
161 ΗΡ και άνω»

44€/ώρα για
80 ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

2
«ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-
φορτωτή»

34€/ώρα για
80 ώρες

3.372,80 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

3
«ΜΠΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα
γαιών (GRADER)»

37€/ώρα για
88 ώρες

4.037,44 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

4 «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

45€/ώρα για
240 ώρες

13.392,00 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

5
«ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα
γαιών (GRADER)»

37€/ώρα για
88 ώρες

4.037,44 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

6
«ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160
HP»

39€/ώρα για
80 ώρες

3.868,80 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

3. Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4212/16, την προσφυγή της
αναθέτουσας αρχής του διαγωνισμού αυτού, που είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του
Ν.4212/16, με τους ίδιους όρους διακήρυξης, για την μίσθωση δύο (2) αλατιέρων, η οποία δεν
κατέστη δυνατή με τον εν λόγω συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω του ότι σύμφωνα με την διακήρυξή
του (τμήμα 2) ζητείται η μίσθωση τριών (3) αλατιέρων, όμως κατατέθηκε προσφορά μόνο για
μια (1).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2501

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 44/12-11-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ.
44/12-11-2018 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2502

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 259398/1715/8-11-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας (συζήτηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με
την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -
ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ”).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
259511/1716/8-11-2018 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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 259398/1715/8-11-2018 απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” ο Χρήστος

Φλώρος του Θεοδώρου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικος Λαμίας, επί της
οδού Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος να παραστεί και να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στις 8 Νοεμβρίου 2018 ή σε κάθε τυχόν μετ΄ αναβολή δικάσιμο, κατά τη
συζήτηση της από 31 Οκτωβρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης ΑΝ49/02.11.2018 αίτησης
αναστολής που άσκησε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ” και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κάθε
νόμιμο τρόπο και μέσο, πράττοντας ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, στο ποσό των 224 € συν
ΦΠΑ 24% (= 53,76€), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 277,76 €, το οποίο προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση 64 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€

Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως “το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ -
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ” άσκησε αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας κατά της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, με την οποία αιτείται να
ανασταλεί η εκτέλεση απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβάσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας”.

Στη συνέχεια, δήλωσε πως λόγω των πρόσφατων καταστροφών που υπέστη πρόσφατα
η περιοχή και της μικρής σημασίας των παραβιάσεων δεν συμφωνεί με την εισήγηση και
πρότεινε να συνηγορήσει η Περιφέρεια υπέρ της αίτησης αναστολής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2503

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης», ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τριμελές Β΄ Τμήμα).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 38981/394/13-
11-2018 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», την Πολυξένη

Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Β΄
Τμήμα), στη δικάσιμο της 20/12/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 6/11/2015 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ178/16-11-2015 προσφυγή που
άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη
Εταιρεία Παραχώρησης», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν
Φ.Π.Α. 24% (=107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:
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- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, αφού πρώτα ανέφερε
πως “η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη
Εταιρεία Παραχώρησης» άσκησε, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, προσφυγή
ζητώντας να ακυρωθεί απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, με θέμα «Χορήγηση
νέας άδειας λειτουργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου, που βρίσκεται στη
Χ.Θ. 11+130 δεξιά της Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Βόλου, Δήμος Στυλίδας» καθώς και κάθε άλλης
συναφούς πράξης ή παράλειψης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας μικτού πρατηρίου
με απευθείας σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ”.

Έθεσε, επίσης, πολιτικό ζήτημα για τα απαράδεκτα προνόμια που δίνονται με τις
συμβάσεις παραχώρησης στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες των αυτοκινητοδρόμων και
ζήτησε να καταργηθούν, μια και έχουν αντιλαϊκό περιεχόμενο (βλέπε εκτός των άλλων τα διόδια).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2504

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Κωνσταντίνας συζ. Νικολάου
Μπότη, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τριμελές Β΄ Τμήμα).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 37887/386/13-
11-2018 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», την Πολυξένη

Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Β΄
Τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 20/12/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 23/07/2015 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ98/24-07-2015 προσφυγή που
άσκησε η Κωνσταντίνα συζ. Νικολάου Μπότη, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν
Φ.Π.Α. 24% (=107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι πρόκειται για ζήτημα πολεοδόμησης και ότι
συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2505

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Βασιλείου Σκρεπετού, ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 88411/801/11-
11-2018 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
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αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Δημήτριο

Νικολάου του Ιωάννη, δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 37096], κάτοικο Ψυχικού, επί της
οδού Μακεδονομάχου Πραντούνα, αρ. 16, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 06/12/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 05/10/2010 και με αριθμό δικογράφου Π239/05.10.2010
προσφυγή που άσκησε ο Βασίλειος Σκρεπετός, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 288 € συν
ΦΠΑ 24% (= 69,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 357,12 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, αφού πρώτα ανέφερε
ότι πρόκειται για “προσφυγή κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» που ζητά να ακυρωθεί
απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Φθιώτιδας, η οποία αφορά σε καταγγελία της από 12-06-1997 σύμβασης εκμετάλλευσης
γεωργικών γαιών για περιβαλλοντολογικούς λόγους”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2506

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Χαράλαμπου Ροϊνά, ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β ΄Μονομελές).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 43903/459/13-
11-2018 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», την Ελευθερία

Ψύλλου του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 302], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, κατά τη δικάσιμο της 20/12/2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 05/06/2015 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ119/09-06-2015 αγωγή που
άσκησε ο Χαράλαμπος Ροϊνάς, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 631 € συν
ΦΠΑ 24% (=151,44€), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 782,44 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 471 € [171€ παράσταση συν 300€ υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, αφού πρώτα ανέφερε
ότι πρόκειται για “αγωγή κατά της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, με αντικείμενο την
περιουσιακή βλάβη που υπέστη ο ενδιαφερόμενος λόγω απώλειας εισοδήματος από τη στέρηση
της καλλιέργειας εκτάσεως 170,847 στρεμμάτων στην περιοχή «Αλαμάνα» της Ανθήλης Λαμίας
και ζητά τώρα να αναγνωριστεί η ισχύς σύμβασης εκμετάλλευσης σε πρόγραμμα αγρανάπαυσης,
επιδοτούμενο από του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης”.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2507

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Αναστάσιου Ξάνθη, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
176684/1290/13-11-2018 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 Στυλιανό

Κανέλλο του Ευαγγέλου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 346], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Πατρόκλου, αρ. 20, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο που θα οριστεί μετά το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 237
παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του
άρθρου 1 Ν.4335/2015 και ισχύει ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 19/07/2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 859/ΤΜ/118/18 αγωγή
που άσκησε ο Αναστάσιος Ξάνθης, συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις εντός της
προθεσμίας των 100 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής [ήτοι την 27/11/2018],
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 465 € συν
ΦΠΑ 24% (= 111,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 576,60 €, η οποία προκύπτει ως
εξής :

- Παράσταση και προτάσεις 305 € [134€ παράσταση συν 171 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου,
λόγω της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διερωτήθηκε εάν οι συγκεκριμένες εργασίες έγιναν και
εφόσον έγιναν, γιατί δεν πληρώνεται ο ενδιαφερόμενος. Μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν από
τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση της
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2508

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικής (συμβιβαστικής) επίλυσης διαφοράς.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 259809/594/8-

11-2018 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξωδικαστική (συμβιβαστική) επίλυση διαφοράς δια της καταβολής από την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ανδρομάχη Μούσα, του συνολικού ποσού των 435,00 €, σε
πλήρη και εξόφληση όλων των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της από πτώση βράχου στο
οδόστρωμα με την παράλληλη υπογραφή υπ' αυτής δήλωσης περί πλήρους και ολοσχερούς
εξόφλησής της και παραίτησης από κάθε άλλη αξίωση.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι πρόκειται για αποζημίωση ζημιών σε αυτοκίνητο
μετά από κατάπτωση βράχων και ότι συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2509
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ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Α1΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας
(συζήτηση αίτησης ακύρωσης των Λεωνίδα και Σωτήρη Δρίκου).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
262318/1732/12-11-2018 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ελένη

Θαλασσινού του Αντωνίου, δικηγόρο Χαλκίδας [Α.Μ. Δ.Σ. 263], κάτοικο Χαλκίδας, Σαλονικιού 4,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Α1΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχηματισμός
Ακυρωτικής Διαδικασίας, στη δικάσιμο της 27ης Νοεμβρίου 2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του άνω δικαστηρίου κατά την συζήτηση της
από 24-06-2016 αίτησης ακύρωσης, με αριθμό καταχώρησης ΑΚ206/24-6-2016, των:

1.- Λεωνίδα Δρίκου του Αναστάση, κατοίκου Πειραιά, οδός Λασιθίου αρ. 24 και
2.- Σωτήρη Δρίκου του Αναστάση, κατοίκου Πειραιά, οδός Θεάτρου αρ. 45,
ως και κάθε άλλης τυχόν παρέμβασης, για να την αντικρούσει, συντάσσοντας υπόμνημα,

προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται
για την υπεράσπιση και την ευόδωση της άνω υπόθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι πρόκειται για πράξη αναλογισμού και
απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2510

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6022/257597/7-11-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(επούλωση λάκκων στην οδό Αράχωβας - Χιονοδρομικού Κέντρου Ν. Βοιωτίας από 7/11/2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6023/257602/9-11-
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. 6022/257597/7-11-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (επούλωση
λάκκων στην οδό Αράχωβας - Χιονοδρομικού Κέντρου Ν. Βοιωτίας από 7/11/2018), με την
οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογράφεται από το Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό
μίσθωσης μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος.

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120 HP ΜΕ 7766
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει (με επιφυλάξεις) την εισήγηση,
θεωρώντας πως “το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί έκτακτη ανάγκη. Οι λάκκοι προϋπήρχαν,
δεν έγιναν στις 7/11/2018”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά με επιφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2511

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5576/241211/18-10-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Περμισσός της περιοχής Ελλοπίας - Ξηρονομής Δ. Θηβαίων και κοπή
κλάδων και βάτων στην οδό Λεύκτρα Ελλοπία Ξηρονομή Δομβραίνα Θήβα Μουρίκι Πλατανάκι
Ν. Βοιωτίας από 18/10/2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5577/241215/18-
10-2018 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. 5576/241211/18-10-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός
ρέματος Περμισσός της περιοχής Ελλοπίας - Ξηρονομής Δ. Θηβαίων και κοπή κλάδων και
βάτων στην οδό Λεύκτρα Ελλοπία Ξηρονομή Δομβραίνα Θήβα Μουρίκι Πλατανάκι Ν. Βοιωτίας
από 18/10/2018), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

1 Γερογιάννης
Σωτήριος

Μηχανικός εκσκαφέας
έως 120 Ηp ΜΕ 49313

Καθαρισμός Περμισσού
ποταμούΦορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 17

τον και άνω ΒΙΖ 5052

2 Κοροδήμος Νικόλαος Unimoc με χορτοκοπτικό ΜΕ 74856

Κοπή κλάδων και
βάτων στην οδό Λεύκτρα
Ελλοπία - Ξηρονομή
Δομβραίνα Θήβα -
Μουρίκι - Πλατανάκι)

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των
μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογράφεται από το
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 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 δήλωσε ότι καταψηφίζει (με επιφυλάξεις) την εισήγηση,
θεωρώντας πως “οι συγκεκριμένες εργασίες δεν προέκυψαν σαν αναγκαίες, ξαφνικά. Μπορούσε
και έπρεπε να προγραμματισθούν”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά με επιφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2512

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(κοπή κλάδων και χόρτων στον περιφερειακό δρόμο Λιβαδειάς καθώς και στο δρόμο Στείρι -
Κυριάκι του Ν. Βοιωτίας από 30-07-2018).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6041/258048/7-11-
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 τη δαπάνη ποσού 22.394,40 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

“Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Βοιωτίας την χρονική περίοδο 2017-2018” του προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων
ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, και συγκεκριμένα για την κοπή κλάδων και
χόρτων στον περιφερειακό δρόμο Λιβαδειάς καθώς και στο δρόμο Στείρι - Κυριάκι του Ν.
Βοιωτίας από 30-07-2018, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗ με

ΦΠΑ 24 %

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ UNIMOG (χορτοκοπτ.) ΜΕ 74856

από
30/07/2018

έως
27/09/2018

22.394,40

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει (με επιφυλάξεις) την εισήγηση,
θεωρώντας πως “οι συγκεκριμένες εργασίες δεν προέκυψαν σαν αναγκαίες, ξαφνικά. Μπορούσε
και έπρεπε να προγραμματισθούν”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά με επιφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2513

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρεμάτων Μεραναίου - Αίμονος - Προφήτη Ηλία - Πυρίου του Ν. Βοιωτίας από 26-
09-2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6042/258051/7-11-
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 τη δαπάνη ποσού 16.963,20 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

“Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Βοιωτίας την χρονική περίοδο 2017-2018” του προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων
ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό ρεμάτων
Μεραναίου - Αίμονος - Προφήτη Ηλία - Πυρίου του Ν. Βοιωτίας από 26-09-2018, σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗ με

ΦΠΑ 24 %

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ερπυστριοφόρος
εκσκαφέας ΜΕ 61718

από
04/10/2018

έως
22/10/2018

13.057,20

ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός εκσκαφέας
έως 120 Hp ΜΕ 101997

από
26/09/2018

έως
10/10/2018

3.906,00
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ΣΥΝΟΛΟ 16.963,20
Ευρώ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει (με επιφυλάξεις) την εισήγηση,
θεωρώντας πως “οι συγκεκριμένες εργασίες δεν προέκυψαν σαν αναγκαίες, ξαφνικά. Μπορούσε
και έπρεπε να προγραμματισθούν”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά με επιφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2514

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Περνερή της περιοχής Βορινής Δ. Θηβαίων και κοπή κλάδων και βάτων
στην οδό Ορχομενού Κάστρου του Ν. Βοιωτίας από 4-10-2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6043/258054/7-11-
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 τη δαπάνη ποσού 13.590,40 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

“Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Βοιωτίας την χρονική περίοδο 2017-2018” του προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων
ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό ρέματος
Περνερή της περιοχής Βορινής Δ. Θηβαίων και την κοπή κλάδων και βάτων στην οδό
Ορχομενού Κάστρου του Ν. Βοιωτίας από 4-10-2018, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗ με

ΦΠΑ 24 %

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Ερπυστριοφόρος
εκσκαφέας ΜΕ 99852

από
04/10/2018

έως
13/10/2018

6.448,00

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

UNIMOG ΜΕ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ 74856

από
03/10/2018

έως
17/10/2018

7.142,40

ΣΥΝΟΛΟ 13.590,40
Ευρώ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει (με επιφυλάξεις) την εισήγηση,
θεωρώντας πως “οι συγκεκριμένες εργασίες δεν προέκυψαν σαν αναγκαίες, ξαφνικά. Μπορούσε
και έπρεπε να προγραμματισθούν”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά με επιφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2515

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρεμάτων περιοχής Υπάτου του Ν. Βοιωτίας από 8-10-2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6044/258056/7-11-
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
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.984,00 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:
“Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Βοιωτίας την χρονική περίοδο 2017-2018” του προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων
ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχής Υπάτου του Ν. Βοιωτίας από 8-10-2018, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗ με

ΦΠΑ 24 %

ΚΑΤΣΙΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχ/κός Εκσκαφέας
από 121 Hp και άνω ΜΕ 88672

από
09/10/2018

έως
12/10/2018

1.984,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει (με επιφυλάξεις) την εισήγηση,
θεωρώντας πως “οι συγκεκριμένες εργασίες δεν προέκυψαν σαν αναγκαίες, ξαφνικά. Μπορούσε
και έπρεπε να προγραμματισθούν”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά με επιφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2516

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Τούμπρι στην περιοχή Δήμου Αράχωβας του Ν. Βοιωτίας από 20-10-
2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6045/258057/7-11-
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 τη δαπάνη ποσού 6.993,60 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

“Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Βοιωτίας την χρονική περίοδο 2017-2018” του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό του
ρέματος Τούμπρι στην περιοχή Δήμου Αράχωβας του Ν. Βοιωτίας από 20-10-2018, σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗ με

ΦΠΑ 24 %

ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

UNIMOG-ΒΥΤΙΟ-
ΠΙΕΣΤ.-ΧΟΡΤΟΚ. ΜΕ 93831 από

20/10/2018
έως

27/10/2018

6.993,60
JCB ΜΕ 125093

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει (με επιφυλάξεις) την εισήγηση,
θεωρώντας πως “οι συγκεκριμένες εργασίες δεν προέκυψαν σαν αναγκαίες, ξαφνικά. Μπορούσε
και έπρεπε να προγραμματισθούν”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, αλλά με επιφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2517

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 260043/876/9-11-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(προστασία ανασκαφικού σκάμματος λόγω πλημμυρών από 8/11/2018).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 260056/877/9-11-
2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 260043/876/9-11-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(προστασία ανασκαφικού σκάμματος λόγω πλημμυρών από 8/11/2018), με την οποία
αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 63658 τύπου εκσκαφέα λαστιχ. και του υπ΄ αριθμ.

ΝΧΥ 4822 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ”, για τον καθαρισμό και
απομάκρυνση των φερτών υλικών, την διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση
αναχωμάτων στο υδατόρεμα Άι Γιάννης στην Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, ώστε να
προστατευτεί το ανασκαφικό σκάμμα και τα αρχαιολογικά ευρήματα από ενδεχόμενο
πλημμυρικό φαινόμενο.

β) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44642 μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα τροχοφόρου,
των με αριθμ. κυκλ. ΜΙΝ 6573 & ΜΙΕ 2866 φορτηγών, ιδιοκτησίας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΩΓΟΥ”, για
τον καθαρισμό και απομάκρυνση των φερτών υλικών, την διευθέτηση και διαμόρφωση της
κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων στο υδατόρεμα “Μπενιάτα” της ΤΚ Δαμάστας του Δήμου
Λαμιέων για την προστασία της Ε.Ο Θερμοπυλών - Δαμάστας και την προστασία των χρηστών
της οδού και των περιουσιών παρακείμενων ιδιοκτησιών.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, ο οποίος θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθ. 2428/2017 πρακτ. 46/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

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

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

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

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

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

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2518

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό και την μεταφορά φερτών υλικών, τη
διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων στο υδατόρεμα στην παραλία
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Λεκούνας ΔΕ Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261166/14232/12-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 14.917,20 € με Φ.Π.Α. 24% στην εταιρεία: “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΟΕ” για τον καθαρισμό και την μεταφορά των φερτών υλικών, τη
διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων στο υδατόρεμα στην παραλία
Λεκούνας της ΔΕ Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2519

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2018», του έργου με
τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255893/6490/5-11-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 338.820,08 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του

υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2018», του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και
ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, ως εξής:

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

1 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Ροβιών (Κούλουρος ) 19.840,00

2 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Αγίου 5.456,00

3 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Κρυονερίτη 16.058,00

4 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Μηλιές 17.657,60

5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Παγώντα 19.964,00

6 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ,ΤΣΩΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Καμαρίτσας,Αγ.Αθανασίου 27.280,00

7 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Μεσσαπίων 16.368,00

8 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ,ΤΣΩΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Νεροτριβιάς 16.492,00

9 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Σκεπαστής & Αμελάντων 25.792,00

10 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Στενής & Κούτουρλα 8.506,40
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11 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Λιχάδας 25.519,20

12 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Πολιτικών ,Ψαχνών 26.005,28

13 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Μετοχίου

4.340,00

14 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Καμαρίτσας,Κυπαρίσι 26.635,20

15 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Γιάλτρων 26.734,40

16 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Ιστιαίας 16.368,00

17 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Γλυφάδας,Στροπώνων 30.355,20

18 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών & δασικών
δρόμων περιοχής Χιλιαδούς,Λάμαρης 9.448,80

ΣΥΝΟΛΟ 338.820,08 €

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, εφόσον οι
συγκεκριμένες εργασίες έπρεπε να γίνουν και έγιναν. Συγχρόνως, επέστησε την προσοχή στα
πλαίσια της ενότητας των θεμάτων που αφορούν έκτακτες ανάγκες και σημείωσε τα παρακάτω:

“1. Αποδεικνύεται πόσο χρήσιμη θα ήταν η ύπαρξη και λειτουργία μιας καλά
στελεχωμένης και εξοπλισμένης δημόσιας υπηρεσίας σε κάθε νομό, ανάλογης με αυτές της
ΜΟΜΑ ή των ΔΕΚΕ… Οι υπηρεσίες τους θα κόστιζαν σαφώς λιγότερα και ταυτόχρονα θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες περιπτώσεις αναγκαίων και χρήσιμων έργων.

2. Στην σημερινή κατάσταση και μετά την κατάργηση των σχετικών δημόσιων υπηρεσιών
θα έπρεπε στην αρχή κάθε χρόνου να υπάρχουν ψηφισμένες πιστώσεις σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα:

 για ενοικίαση μηχανημάτων, με τιμολόγια προκαθορισμένα, που θα επιλέγονται
στην βάση προκαθορισμένου πίνακα ενδιαφερομένων και με αλφαβητική σειρά ή
κλήρωση και

 για έργα από εργολήπτες που θα επιλέγονται ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία,
κάθε χρόνο, και όχι με απευθείας ανάθεση.

Επισημαίνεται πως τα μέτρα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας
είναι ιδιαίτερα σοβαρά και πρέπει να γίνονται προληπτικά και ολόκληρο τον χρόνο και όχι
επειγόντως και όπως – όπως”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2520

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας επαρχιακού
οδικού δικτύου Δομοκού», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263511/14350/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας επαρχιακού

οδικού δικτύου Δομοκού», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, με ανοικτό
διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, με το σύστημα προσφοράς και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016),
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β) την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου,
γ) τη δαπάνη για το έτος 2018 του έργου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., του

Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ566, με ενάριθμο 2014ΕΠ56600004.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση

της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά,

β) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη
διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών
στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα
για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ
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 2521

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και κατασκευή τοιχίου
στην επαρχιακή οδό 5 Περιοχή Καλοσκοπή”, προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
“Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 2017”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 259211/4394/8-11-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/2-11-2018 (ολοκληρώθηκε στις 7-11-2018) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 75465 του υποέργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικού
οδοστρώματος τεχνικών έργων και κατασκευή τοιχίου στην επαρχιακή οδό 5 Περιοχή
Καλοσκοπή”, προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 - 2016 & 2017”, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης “ΨΥΧΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του υποέργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΨΥΧΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”, με Α.Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 88260 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
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έκπτωσης πενήντα τρία και τριάντα πέντε τοις εκατό (53,35%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2522

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Σήμανση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2018 -
2019», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
260806/6664/12-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/12-11-2018 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 74867 του υποέργου: «Σήμανση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.
Εύβοιας για τα έτη 2018 - 2019», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:88321 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα δυο τοις εκατό (52,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2523

ΘΕΜΑ 23o: Εξέταση ένστασης του Οικονομικού Φορέα «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.» που συμμετείχε
στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάθεσης του έργου: “Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας
του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης”, προϋπολογισμού 2.433.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6096/260105/9-11-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Απορρίπτει, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της

υπηρεσίας, την από 7-11-2018 ένσταση του Οικονομικού Φορέα “ELEKTROMEK A.E.” δια της
οποίας αιτείται την ακύρωση της ματαίωσης του διαγωνισμού για την “Επισκευή και
αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης”, προϋπολογισμού
2.433.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, λόγω απόρριψης των προσφορών των Οικονομικών
Φορέων που συμμετείχαν σε αυτόν.

2. Να παραμείνει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 2357/31-10-2018 απόφαση (πρακτικό 42) της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., με την οποία ματαιώθηκε η διαδικασία δημόσιας σύμβασης για
το αναφερόμενο έργο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2524

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση
ανακαίνισης κτηρίων “πρώην ΥΕΒ” για τη μεταστέγαση της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 234186/12784/13-
11-2018 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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«Ολοκλήρωση ανακαίνισης κτηρίων “πρώην ΥΕΒ” για τη μεταστέγαση της Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 74.400,00 €, μέχρι τις 2-12-2018
σύμφωνα με τη παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2525

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού”, Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 94.000,00€ με ΦΠΑ., β) των όρων της σχετικής διακήρυξης και γ)
συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και της επιτροπής παραλαβής της εν
λόγω προμήθειας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261534/8584/13-
11-2018 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:
α) Τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός

μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού” Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 94.000,00€ με
ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9779.
β) Το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
2. Συγκροτεί:
α) την επιτροπή διενέργειας του εν θέματι διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

 Πολύζο Ζώη του Φιλίππου, κλάδου Π.Ε. Μηχ/κων (ειδ. Μηχ/γων - Μηχ/κων),
Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του, τον
Κων/νο Μελέτη του Ιωάννη κλάδου Π.Ε. Χημικών (ειδ. Χημικών - Μηχ/κων), υπάλληλο της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.
 Ιωάννη Ζωβοΐλη του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων-Μηχανικών),
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του, τον Κων/νο Περώνη του
Ευαγγέλου, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων (ειδ. Μηχ/γων Μηχ/κων), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
 Βασίλειο Αγγρά του Ανδρέα, κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών (ειδ. Τεχνικών Οχημάτων), υπάλληλο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του, τον Αθανάσιο Χριστόπουλο του
Δημητρίου, κλάδου - ειδ. Δ.Ε. Χειριστών Μηχ/των, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

Γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται η Ελευθερία Σταματίου του Δημητρίου, κλάδου
ΠΕ Μηχ/κων (ειδ. Υπομηχανικών) υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με
αναπληρώτρια της, την Μαργαρίτα Καββαδία του Πέτρου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
(ειδ. Διοικητικού), υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. ΠΣΕ.

β) την επιτροπή παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
 Βασίλειο Φορτάτο του Κων/νου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών (ειδ. Σχεδιαστών) υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του, τον Χρήστο Πέτρου του Ιωάννη, κλάδου -
ειδ. Δ.Ε. Τεχνικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
 Ηλία Μακρή του Δημητρίου, κλάδου Δ.Ε. - ειδ. Οδηγών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΣΕ, με αναπληρωτή του, τον Παναγιώτη Αγγρά του Ανδρέα, κλάδου - ειδ. Δ.Ε. Οδηγών,
υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
 Άγγελο Τσιαχρή του Σωτηρίου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών (ειδ. Τεχνολογ. Μηχ. Ηλεκ.)
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ, με αναπληρωτή του, τον Νικόλαο Τσιαμπούλα του
Κων/νου, κλάδου Δ.Ε. Χειριστών Μηχ/των (ειδ. Χειριστών Μηχ/των), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος σημείωσε πως “δεν αναφέρεται με σαφήνεια η σκοπιμότητα
της αγοράς, ούτε αιτιολογείται ο όρος «μεταχειρισμένο»”. Σε αυτή την βάση δήλωσε ότι
καταψηφίζει την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2526

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
ασφαλτομίγματος», συνολικού προϋπολογισμού 73.656,00 € με ΦΠΑ και 2) των όρων της
σχετικής διακήρυξης & της μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262790/4028/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια

ασφαλτομίγματος», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ποσού εβδομήντα τριών
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (73.656,00€) με ΦΠΑ,

2. το σχέδιο διακήρυξης, τους όρους του διαγωνισμού καθώς και τη μελέτη - τεχνικές
προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2527

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια άλατος 2018”, προϋπολογισμού 73.953,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255249/3915/9-11-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/9-11-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος 2018”, προϋπολογισμού 73.953,60 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΑΦΜ: 800865789, Δ/νση: ΒΙΠΕ Λαμίας – Τ.Κ. 35100, τηλ.
2231068080-2238022107), με προσφερόμενη τιμή 67.218,54€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2528

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας τα έτη
2018 - 2019», προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261589/7374/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 7-11-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού,

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο: «Προμήθεια χρώματος
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διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας τα έτη 2018 - 2019», προϋπολογισμού 140.000,00€
με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη,
ήτοι της επιχείρησης “ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.”.

2. Κατακυρώνει την προμήθεια στην επιχείρηση “ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ε.Π.Ε.” με προσφερόμενη τιμή:
 για το τμήμα 1: Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης (λευκό) με 1,35€/kgr, ήτοι

συνολική τιμή προσφοράς 62.100,00€ άνευ ΦΠΑ,
 για το τμήμα 2: Προμήθεια υάλινων σφαιριδίων με 0,59€/kgr, ήτοι συνολική τιμή

προσφοράς 15.416,13€ άνευ ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2529

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση α) του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών – Β’
ΦΑΣΗ για το έτος 2018 της Π.Ε. Εύβοιας», από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι
την 31/12/2018, προϋπολογισμού 73.464,54€ με ΦΠΑ και β) του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης
λόγω ισοτιμίας προσφορών στο είδος 3: “Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
263155/7469/13-11-2018 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) το υπ΄αριθμ. 1/2-11-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού

διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών – Β’
ΦΑΣΗ για το έτος 2018 της Π.Ε. Εύβοιας», από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι
την 31/12/2018, προϋπολογισμού 73.464,54€ με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών & οικονομικών προσφορών των υποψηφίων
προμηθευτών,

β) το από 8/11/2018 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης λόγω ισοτιμίας
προσφορών (4.224,00€ άνευ ΦΠΑ) των εταιρειών «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ε.Π.Ε.» και «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» στο είδος 3: “Υάλινα αντανακλαστικά
σφαιρίδια διαγράμμισης οδών” του εν λόγω διαγωνισμού,

γ) τους κάτωθι προσωρινούς μειοδότες, κατά σειρά μειοδοσίας, ανά προσφερόμενο είδος
του διαγωνισμού:

Πίνακας σειράς μειοδοσίας

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Παράρτημα Ζ')

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

1. Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης
οδών λευκό 48.312,00 €

2. Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης
οδών κίτρινο -

3. Υάλινα
αντανακλαστικά
σφαιρίδια διαγράμμισης
οδών

4.224,00€

4. Διαλυτικό χρώματος
διαγράμμισης 528,64€

2 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.

1. Ακρυλικό χρώμα
διαγράμμισης οδών
λευκό

50.508,00 €

2. Ακρυλικό χρώμα
διαγράμμισης οδών 1.716,00€
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κίτρινο

3. Υάλινα
αντανακλαστικά
σφαιρίδια διαγράμμισης
οδών

4.224,00 €

4. Διαλυτικό χρώματος
διαγράμμισης 672,00€

δ) την εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», που αναδείχτηκε
προσωρινός μειοδότης στο είδος 3: “Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών”
κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, με τιμή προσφοράς 4.224,00€ άνευ ΦΠΑ και

ε) τη συνέχιση της διαδικασίας του υπόψη διαγωνισμού στο στάδιο της κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2530

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου”, έτους 2019, προϋπολογισμού
282.618,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263484/7439/13-
11-2018 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:
α) τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση άρδευσης και

αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου» έτους 2019, ποσού 282.618,94 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (29.728,50€),

β) την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης και
γ) την πολυετή δέσμευση πίστωσης, ως εξής:
- Για το έτος 2019 ποσό δέσμευσης 211.968,00€
- Για το έτος 2020 ποσό δέσμευσης 70.650,94€

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έχοντας διαφορετική αντίληψη για την διαχείριση της
Κωπαΐδας καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να
γίνεται μέσω εργολάβων και κατά περίπτωση… Χρειάζεται μόνιμη και σταθερή συντήρηση, που
μόνο μια καλά οργανωμένη υπηρεσία δημόσιου χαρακτήρα μπορεί να προσφέρει”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2531

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε.
Βοιωτίας για δύο έτη», προϋπολογισμού 103.225,82 € άνευ ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263551/7442/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 7-11-2018 (ολοκληρώθηκε στις 13-11-2018) πρακτικό της επιτροπής

διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων έργου Π.Ε. Βοιωτίας για δύο έτη», προϋπολογισμού 103.225,82 € άνευ ΦΠΑ, που
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αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών & οικονομικών προσφορών
των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες, ως κατωτέρω:
 Τον Ο.Φ. “ΚΑΜΙΝΑΡΗ Ν. - ΠΑΛΛΑ Ο.Ε.”, για τα τμήματα:

Α.1.α με προσφερόμενη τιμή 8.709,68€ και
Α.1.β με προσφερόμενη τιμή 13.064,52€

 Τον Ο.Φ. “ΚΟΥΡΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ”, για τα τμήματα:
Α.2.α με προσφερόμενη τιμή 9.193,55€ και
Α.2.β με προσφερόμενη τιμή 14.225,81€

 Τον Ο.Φ. “ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε.”, για τα τμήματα:
Β.1 με προσφερόμενη τιμή 20.322,58€ και
Β.2 με προσφερόμενη τιμή 29.032,26€
3. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της

κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2532

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
262773/7424/13-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα

με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, όπως αναφέρονται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΛΟΥΚΑΣ Π.
ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ 2.171,50 81/7-11-18 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

2
ΚΑΝΤΖΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

4.471,93 638/31-10-18 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

3 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΡΑΛΙΟΣ 3.534,00 243/6-11-18 241/29-1-18

4 ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.
ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ 403,00 1461/5-11-18 653/19-3-18

5 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.215,20 193/25-10-18 2027/17-9-18

6 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ 2.940,66 1670/5-11-18 2388/31-10-18

7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

1.993,91 1133/31-10-18 2072/24-9-18

8 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 13.756,56 1333/2-11-18 537/5-3-18

9 ΔΗΜ. & ΙΩΑΝ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΟΕ 421,60 83/30-10-18 673/19-3-18
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10 NUTRIA ΑΕ 23.540,68 2188/31-10-18 45426/949/2017

11 ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ
ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ 25.708,25 92219/25-10-18 45426/949/2017

12 ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ
ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ 22.392,69 13381/24-10-18 45426/949/2017

13 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ
ΑΕ 16.225,15

59064/25-11-18

59065/25-10-18 45426/949/2017

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2533

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.

261933/7430/12-11-2018 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 παρεχομένων υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας, που

αφορούν στα τιμολόγια παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΑΠ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μήλου & Ιθάκης 7 – ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ:068577710 -
Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2.050,00€ 15/06-11-2018 798/02-04-2018
Πρακτικό 14ο
Θέμα:44ο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
ΑΔΑ:6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
ΑΔΑΜ:18AWRD002
917392

Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης
ηλεκτρονικού και
μηχανογραφικού
εξοπλισμού για την
εύρυθμη λειτουργία του
Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας έκτος
λογαριασμός Οκτώβριος
2018, βάσει της
αριθμ.98442/3052/
02-05-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003024
957 2018-05-02)
Σύμβασης.

2. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πλυντήριο Αυτοκινήτων
Αργυροκαστρίτου 3 – ΧΑΛΚΙΔΑ
34100
ΑΦΜ: 149109357
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

81,34€ 15/07-11-2018 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-
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04-2018 (ΑΔΑΜ:
18SYMV002970793
2018-04-20) Σύμβασης,
για τον μήνα Οκτώβριο
2018.

3. TAS COURIER
ΑΛΕΞΙΟΣ Τ.ΣΑΜΑΤΙΔΗΣ
ΤΑΧ/ΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ &
ΔΕΜΑΤΩΝ
Μαυρογένους 2
ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.34100
ΑΦΜ:066121433 -
Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1.019,52€ 5657/31-10-2018 798/02-04-2018
Πρακτικό14ο
Θέμα:44ο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
ΑΔΑ:6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
ΑΔΑΜ:18AWRD002
917518)

Παροχή υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς
εγγράφων και δεμάτων
για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, βάσει της
αριθμ.
πρωτ.:86802/2674/18-
04-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV002960
699) Σύμβασης.

4. ΔΑΪΝΑΒΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δίσκοι-Κασέτες-Μικροφωνικές-
Οικιακά Είδη-Service TV
Ελ. Βενιζέλου 17
Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 013739864
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1.612,00€ 226/07-11-2018 2253/15-10-2018
Πρακτικό:40ο
Θέμα:34ο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV,
α/α:1)
ΑΔΑ:7ΖΩΟ7ΛΗ-ΠΕΤ
ΑΔΑΜ:18AWRD003
867156 2018-10-19)

Παροχή υπηρεσιών για
την ηχητική κάλυψη της
εκδήλωσης της εθνικής
επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 2018 της
Π.Ε. Εύβοιας.

5. ΣΟ.ΝΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΦΜ: 069797070
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1.674,00€ 289/08-11-2018 2379/31-10-2018
Πρακτικό:42ο
Θέμα:44ο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ,
α/α:2)
ΑΔΑ:Ω48Λ7ΛΗ-9ΟΖ
ΑΔΑΜ:18AWRD003
941870 2018-11-
02)

Παροχή υπηρεσιών για
εργασίες
αποκατάστασης βλάβης
της αντλίας πετρελαίου
του Ηλεκτροπαραγωγού
Ζεύγους του Μεγάρου
της Π.Ε. Εύβοιας.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2534

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263716/4065/13-
11-2018 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 τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας,

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

1) Δαπάνη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, στα
πλαίσια συνδιοργάνωσης με τον Δήμο Καρπενησίου, για την διεξαγωγή της εκδήλωσης χορού
«ΕΥΡΥΤΗΝΙΑ», με θέμα “Μετανάστευση και Αγκαλιά”, που διοργανώνει το Τμήμα του Διεθνούς
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Συμβούλιου Χορού Τήνου Cid Unesco στις 19 Αυγούστου 2018 στην Τοπική Κοινότητα
Προυσού και 20 & 21 Αυγούστου 2018 στο Καρπενήσι.

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΜΕ ΦΠΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

-----
ΚΑΕ

1

ΚΟΛΟΒΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΙΤΣΑΡΙΑ –
ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 31
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. 22370233303
ΑΦΜ: 064554488
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

325,50 22/08/2018 61
22/08/2018

1735
31/06-08-2018
(θέμα 2ο έκτακτο)

ΑΔΑ: 7ΣΦ97ΛΗ-56Ε
ΑΔΑΜ:
18AWRD003544053

-------
03.071.9779

2

ΚΟΛΟΒΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΙΤΣΑΡΙΑ –
ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 31
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. 22370233303
ΑΦΜ: 064554488
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

155,00 20/08/2018 60
20/08/2018

1735
31/06-08-2018
(θέμα 2ο έκτακτο)

ΑΔΑ: 7ΣΦ97ΛΗ-56Ε
ΑΔΑΜ:
18AWRD003544053

-------
03.071.9779

3

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
«ΑΓΑΘΙΔΗΣ»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ.
ΛΙΑΡΟΣ
ΠΡΟΥΣΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2237080813
ΑΦΜ.: 145180590
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

226,00 19/08/2018 33
20/08/2018

1735
31/06-08-2018
(θέμα 2ο έκτακτο)

ΑΔΑ: 7ΣΦ97ΛΗ-56Ε
ΑΔΑΜ:
18AWRD003544053

-------
03.071.9779

4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
«ΑΓΑΘΙΔΗΣ»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ.
ΛΙΑΡΟΣ
ΠΡΟΥΣΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2237080813
ΑΦΜ.: 145180590
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

148,80 19/08/2018 11
19/08/2018

1735
31/06-08-2018
(θέμα 2ο έκτακτο)

ΑΔΑ: 7ΣΦ97ΛΗ-56Ε
ΑΔΑΜ:
18AWRD003544053

-------
03.071.9779

2) Δαπάνη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, στα
πλαίσια συνδιοργάνωσης με τον Δήμο Αγράφων και με οργανωτή τον Σύλλογο Αγραφιωτών
Σαρακατσαναίων Αιτωλοακαρνανίας για πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «6ο
Αντάμωμα Αγραφιωτών Σαρακατσαναίων», που πραγματοποιήθηκε στα Άγραφα το Σάββατο 11
Αυγούστου 2018.

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΜΕ ΦΠΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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-----
ΚΑΕ

1

ΚΙΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
«Ο ΠΥΡΓΟΣ»
ΑΓΡΑΦΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ 2237024082 -
93200
ΑΦΜ: 110984370
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

398,91 11/08/2018 08
11/08/2018

1627
28 – 16/07/2018
ΑΔΑ:
697Η7ΛΗ-ΙΗ1
ΑΔΑΜ:
18AWRD003454642

------
03.071.9779

2

ENOIKΪΑZOMENA
ΔΩΜΑΤΙΑ
«Η ΚΥΡΑ ΝΙΚΗ»
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΑΦΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ 22370 98209
//23239//25648
ΑΦΜ: 041909074
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

440,90 11/08/2018 22
11/08/2018

1627
28 – 16/07/2018
ΑΔΑ:
697Η7ΛΗ-ΙΗ1
ΑΔΑΜ:
18AWRD003454642

------
03.071.9779

3

ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ – ΚΑΦΕ-
ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΑΓΡΑΦΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2237093220
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

209,95 11/08/2018 01
11/08/2018

1627
28 – 16/07/2018
ΑΔΑ:
697Η7ΛΗ-ΙΗ1
ΑΔΑΜ:
18AWRD003454642

------03.071.9779

4

ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ –
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΠΙΝΙΑΝΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2237094122
ΑΦΜ. 043358360
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

419,91 11/08/2018 27
11/08/2018

1627
28 – 16/07/2018
ΑΔΑ:
697Η7ΛΗ-ΙΗ1
ΑΔΑΜ:
18AWRD003454642

------
03.071.9779

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2535

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263748/8643/13-
11-2018 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 αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤ.
ΚΡΕΜΕΖΗΣ
ΑΦΜ: 045436860

620,00 238/05-11-2018
2309/22-10-2018

ΑΔΑ: ΩΥΗΗ7ΛΗ-Ζ5Ι
ΑΔΑΜ:

18AWRD003897058

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΑΜΟΙΒΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
WC ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΠΕ ΦΘ/ΔΑΣ

2

Α) ΓΩΓΟΥΛΟΣ Ι.
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΦΜ: 130552773

Β) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΦΜ: 122854333

Γ) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΦΜ: 122854333

Δ) ΓΩΓΟΥΛΟΣ Ι.
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΦΜ: 130552773

Α) 5.460,80

Β) 4.429,24

Γ) 3.555,44

Δ) 4.188,97

Α) 9/22-10-2018

Β) 03/18-06-2018

Γ) 05/2-10-2018

Δ)10/22-10-2018

1499/02-07-2018
ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-

8Ν2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ

ΠΡ/ΤΟΣ INTERREG-
MED- CHIMERA

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ: 10-
05-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3
Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ε.Ε.
ΑΦΜ:998919999

4.390,96 524/31-10-2018
1012/07-05-2018

ΑΔΑ:
687Μ7ΛΗ-0ΡΦ

ΑΔΑΜ:
18SYMV003099361

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΣΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 4128/15-5-
2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4

A) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΦΜ: 122854333

B) ΓΩΓΟΥΛΟΣ Ι.
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΦΜ: 130552773

Γ) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΦΜ: 122854333

Δ) ΓΩΓΟΥΛΟΣ Ι.
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΦΜ: 130552773

A) 2.040,66

B) 2.233,65

Γ) 497,87

Δ) 586,33

A) 02/15-06-2018

B) 07/22-10-2018

Γ) 06/06-11-2018

Δ) 11/22-10-2018

1499/02-07-2018
ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ7ΛΗ-

8Ν2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ

ΠΡ/ΤΟΣ INTERREG-
EUROPE-RCIA ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΠΟ: 08-02-2018

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5
ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π. & Ε.
Ο.Ε.
ΑΦΜ: 800440763

Α) 3.011,35

Β) 6.022,69

Α) 218/01-10-2018

Β) 229/02-11-2018

1869/27-08-2018
ΑΔΑ:

6Ψ717ΛΗ-ΑΡΗ
ΑΔΑΜ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡ.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΙΣ

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2536

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή έκθεση “BIG 5 SHOW”, στο εκθεσιακό κέντρο “Dubai World Trade
Centre”, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 257047/8498/13-
11-2018 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 παροχής υπηρεσιών μίσθωσης εκθεσιακού χώρου 225

τ.μ., ποσού 32.001,92€ με Φ.Π.Α., στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.”, με δ.τ. “Enterprise Greece” (ΑΦΜ: 094439436, ΔΟΥ: ΦΑΕ
Αθηνών, Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας, 109 - Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για

18ΑWRD003621769 ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6107/11-
9-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6

Α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.
ΝΤΕΛΗΣ
ΑΦΜ: 054108630

Β) ΔΑΟΥΚΛΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΜ: 092065033

Γ) ΕΥΘΥΜΙΟΣ Χ.
ΣΙΟΥΛΗΣ
ΑΦΜ: 054109139

Α) 699,99

Β) 615,00

Γ) 300,00

Α) 956/27-10-2018

Β) 0298/29-10-2018

Γ) 1873/28-10-2018

2270/22-10-2018
ΑΔΑ:

ΩΥΗΗ7ΛΗ-Ζ5Ι
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD003896728

2309/22-10-2018
ΑΔΑ:

ΩΥΗΗ7ΛΗ-Ζ5Ι

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕ ΦΘ/ΔΑΣ

7
Media- επικοινωνία
αε- ΕΚΔΟΤΙΚΗ-
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΦΜ:094275277

68,20 126/31-10-2018 1553/17-10-2016
ΑΔΑ: ΩΤΩΕ7ΛΗ-

ΟΦ1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

8

Α) ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Α.Ε. ΑΦΜ: 094182000

Β) ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.
ΦΩΤΗΣ- ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ
ΑΦΜ: 035588325

Α) 79,36

Β) 69,44

Α)Α00963/17-11-2017

Β) 2146/16-11-2017

140132/5016/14-06-
2018 ΕΓΓΡΑΦΟ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.
ΕΡΓΩΝ ΠΣΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17/11
ΠΡΑΞΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ

9 ΟΤΕ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094019245

2.084,17 1798/04-10-2018

1109/14-5-2018
ΑΔΑ:

69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD003096046

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΠΕ

ΦΘ/ΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 3930/15-6-
2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10 ΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 057180306

5.056,50 24/12-11-2018 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή έκθεση “BIG 5 SHOW”, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 26 έως 29 Νοεμβρίου 2018, στο εκθεσιακό κέντρο Dubai World Trade
Centre, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η εν λόγω δαπάνη αναλύεται, ως ακολούθως:
 Ενοίκιο χώρου, ποσό = 11.000,00€
 Κατασκευή - Δομή - Διαμορφώσεις χώρων, ποσό = 6.000,00€
 Μεταφορά και ασφάλιση των σταντ και των εκθετών στη διάρκεια της έκθεσης, ποσό =
7.000,00€
 Λοιπές παροχές, ποσό = 1.808,00€
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ΄αριθμ.
4050/27-9-2018 (ΑΔΑ:6ΤΝΓ7ΛΗ-Γ0Π, ΑΔΑΜ:18REQ003766653) απόφαση δέσμευσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση, διότι “δεν θεωρεί
χρήσιμη και σκόπιμη την συγκεκριμένη συμμετοχή, ούτε έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα
απολογισμός και αποτίμηση των δραστηριοτήτων αυτού του είδους”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2537

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση συμπληρωματικής πληρωμής δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 258030/7314/7-11-
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 συμπληρωματική πληρωμή συνολικού ποσού 698,17 € με τον ΦΠΑ υπέρ

του Κωνσταντίνου Κιούση, ιδιοκτήτη του Δ.Χ. επιβατικού με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ 2421,
προσωρινού μειοδότη από την διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα σχολικά έτη
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, σύμφωνα με την αριθμ. 1870/2-10-2017 απόφαση της Ο.Ε.,
για την πραγματοποίηση του δρομολογίου με κωδικό 768, Ψαχνά - Καράκα Δροσιάς &
επιστροφή κατά το σχολικό έτος 2017-2018, διότι εκ παραδρομής δεν του καταβλήθηκε η
διαφορά που προέκυψε μετά την τροποποίηση του, σύμφωνα με την 42/8-01-2018 απόφαση
της Ο.Ε., όπως αυτή αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας αποτύπωσης διαφοράς

Αρχικό Ημερήσιο Κόστος σύμφωνα με τη 1870/2-10-2017 απόφαση τηςΟ.Ε. 51,44
Ημερήσιο Κόστος τροποποίησης σύμφωνα με τη 42/2-1-2018 απόφαση της Ο.Ε 57,56
Διαφορά ημερήσιου κόστους από 8-1-2018 μέχρι 30-6-2018 6,12

Ημέρες που πραγματοποίησε ο δικαιούχος το χρονικό διάστημα από 8-1-2018
μέχρι 30-6-2018

92

ποσό διαφοράς 563,04
ΦΠΑ 24% 135,13

Συνολικό ποσό διαφοράς 698,17

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2538

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2018, για
προμήθειες, εκτυπώσεις και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262639/4041/13-
11-2018 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 τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, παροχή

υπηρεσιών και εκτυπώσεων από τον Τακτικό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
της Π.Ε. Ευρυτανίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2018, ως
κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ

ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
φυτοπαθολογικού
υλικού (λιπάσματος για
τον χλοοτάπητα του
περιβάλλοντος χώρου)
για τις ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1643.01

Προμήθεια
φυτοπαθολο
γικού υλικού

109,98 200,00 0,00 90,02

2

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια κλειδαριών-
αφαλών για την κάλυψη
των λειτουργικών
αναγκών των γραφείων
των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

03.073.
1699.01

Λοιπές
Προμήθειες 150,00 2.932,80 1.543,96 1.238,84

3

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
για την συντήρηση των
εγκαταστάσεων της
Π.Ε .Ευρυτανίας.

03.073.
1311.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και

επισκευής
εγκαταστάσε

ων

307,35 4.000,00 1.819,70 1.872,95

4

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
χορτοκοπτικού-
αντιδονητικού
συστήματος τεσσάρων
σημείων, για την
κάλυψη των αναγκών
του μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

03.073.
1925.01

Προμήθεια
μηχανημάτω

ν και
εργαλείων
γενικά

800,00 3.000,00 1.928,12 271,88
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5

Η δαπάνη αφορά την
εκτύπωση σχεδίων
(ασπρόμαυρων &
έγχρωμων) και
εκτύπωση σε μουσαμά
του λογότυπου της
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας για τις
ανάγκες της.

03.073.
0843.01

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία
(περιλαμβάν
εται και η
προμήθεια
χάρτου)

1.309,44 3.000,00 1.215,20 475,36

6

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών και την
επισκευή των ΚΥ7411,
ΚΥ3154, ΚΥ3157,
ΚΥ456 και ΜΕ121637ΙΧ
οχημάτων-
μηχανημάτων της ΔΤΕ
της Π.Ε.Ευρυτανίας,
που εντάσσονται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο
υποέργο με τίτλο
‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους
2018’’
18REQ003974937

03.071.
9459.01

Διάφορα
Έργα 13.105,81 866.055,92 545.073,90 307.876,21

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2539

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για την προμήθεια οδοσήμανσης και εξοπλισμού
εργαζομένων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 257379/3951/7-11-
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 ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν

υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
Με ΦΠΑ

1

Προμήθεια οδοσήμανσης και
εξοπλισμού εργαζομένων
Αναλυτικά ως εξής:

 Ογδόντα (80) τεμάχια
από κώνους
πολυαιθυλενίου με
δύο λευκές λωρίδες.
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Ύψους 50 εκ.
 Ογδόντα (80) τεμάχια

Κολωνάκια TPU 75
εκ. με 3
αντανακλαστικές
ταινίες υψηλής
αντανακλαστικότητας.

 Είκοσι πέντε (25)
τεμάχια από πινακίδες
κ.ο.κ. πάχους 3 χιλ.
Δ60 cm τύπου Ι Κ 25.

 Τρίαντα (30) τεμάχια
βάσεων πινακίδων
τριγωνικές.

 Είκοσι (20) τεμάχια
από ταινία σημάνσεως
κόκκινη/λευκή 750 mm
200 μέτρων.

 Είκοσι (20) τεμάχια
Γιλέκα 100% polyester
με δύο οριζόντιες
αντανακλαστικές
ταινίες πλάτους 5 εκ.
σύμφωνα με το ΕΝ
471 (Χρώματα:
Κίτρινο – Πορτοκαλί)

 Πέντε (5) τεμάχια από
πλέγμα περιφράξεως
για εργοτάξια
πορτοκαλί χρώματος
1m Ύψος χ 50 m
Πλάτος.

 Δέκα πέντε (15)
τεμάχια από κέλυφος
HDPE 350 gr. Test
440 v AC. Πλαστικοί
ιμάντες 6 σημείων.
Ρυθμιζόμενο
κεφαλόδεμα 53-62
cm .Ανθιδρωτικό
μετώπου. Σύμφωνα με
το ΕΝ 397.

 Διακόσια (200) τεμάχια
μάσκες με βαλβίδα για
προστασία από
σκόνες, αναθυμιάσεις
και υδρατμούς.

 Τέσσερα (4) τεμάχια
από Jacket 4 εποχών
αδιάβροχο από Nylon
με εσωτερική
κουκούλα.
Αποσπώμενο
εσωτερικό γιλέκο με
αφαιρούμενα μανίκια.
Αντανακλαστικές
ταινίες στο jacket και
στο γιλέκο (κίτρινου
χρώματος) Μεγέθη (S-
3XL).

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Άρη Βελουχιώτη
Καρπενήσι 36100,
ΑΦΜ.:041910097

email:alex_pyrosvesi
@yahoo.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.37/24-
09-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ
2073

ΑΔΑ:602Λ7Λ
Η-2ΨΓ

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
5152

Αρ.
Δέσμευσης223
810/3292/27-
09-2018

ΑΔΑ:Ω5617ΛΗ-
ΟΦΝ

4.981,33€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2540

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261103/4015/12-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2541

ΘΕΜΑ 41o: Α. Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β. Συμπλήρωση
της υπ΄αριθμ. 2377/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπάνης
και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262121/7437/12-
11-2018 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
Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, συντηρήσεις

και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2018 στην
Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια αναμνηστικών
δώρων στα πλαίσια των
δημοσίων σχέσεων για
την περίοδο των εορτών
για τις ανάγκες του
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.0
73.0845
.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων 500,00 11.000,00 5.273,41 5.226,59

2

Αμοιβή του δικηγόρου
Χρήστου Φλώρου για την
εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας [συζήτηση στις
8/11/2018 Αίτησης
Αναστολής Εκτέλεσης του

02.02.0
73.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων

277,76 65.000,00 40.476,66 24.245,58
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νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ
- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ”]
Σύμφωνα με Απόφαση
Περιφερειάρχη για άμεση
και κατεπείγουσα ανάγκη
διορισμού δικηγόρου

3

Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών για αμοιβή (9
Επιδόσεις) εγγράφων,
δικογράφων από τη
δικαστική επιμελήτρια
Αθανασία Βέττα έτους
2018

02.02.0
73.0879
.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες 462,52 8.019,00 4.058,80 3.497,68

4

Παροχή υπηρεσιών για
την συμμετοχή των
υπαλλήλων των
Υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, σε εκπαιδευτικό
και επιμορφωτικό
σεμινάριο (10ο OTS
FORUM) που θα
διεξαχθεί από τις 29-11-
2018 έως τις 01-12-2018
18REQ003957145

02.02.0
73.0881
.01

Αμοιβές για
εκπαίδευση
επιμόρφωση

1.350,00 2.500,00 978,30 171,70

5

Προμήθεια αναλώσιμων
μηχανολογικού
εξοπλισμού, για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας
18REQ003935918

02.02.0
73.1699
.01

Λοιπές
προμήθειες

11.200,25 46.297,28 32.748,88 2.348,15

6

Επιστροφή παραβόλου
στην ΠΑΝΤΖΙΚ ΑΧΜΕΤ
ΑΙΖΕ του ΑΧΜΕΤ λόγω
μη χρήσης
Το
υπ’αριθμ.227406/4775/8-
10-2018 έγγραφο της
Δ/νσης Μεταφορών της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.0
73.3199
.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00 148.966,62 20.492,74 128.308,88

ΣΥΝΟΛΟ 13.955,53 281.782,90 104.298,79 163.798,58

Β. Συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 2377/2018 απόφασή της (πρακτικό 42) περί έγκρισης
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, ποσού 24.800,00€, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών
Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Εύβοιας στα πλαίσια της
υλοποίησης του Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους
Απόρους" (TEBA/FEAD) της Π.Ε. Εύβοιας», με τη φράση ότι “το εναπομείναν ποσό θα
επιβαρύνει το επόμενο έτος”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2542
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
263249/7471/13-11-2018 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 τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών που αποτυπώνονται στον πίνακα του

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2543

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών
από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
263088/8609/13-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη - δέσμευση πίστωσης ποσού 17.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ) για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με σκοπό τον
έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2016
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του για ένα έτος, αρχής γενομένης από την
υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτήσεις των παρεχόμενων εργασιών επιγραμματικά θα
περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Εάν η ενημέρωση των λογαριασμών σε ό, τι αφορά το περιεχόμενό τους είναι
σύμφωνη με τις κατευθύνσεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ.

2. Τον έλεγχο της συμφωνίας των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με τις
Οικονομικές καταστάσεις τις Περιφέρειας.

3. Την ορθή μεταφορά των οικονομικών πράξεων από το απλογραφικό στο
διπλογραφικό σύστημα.

4. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των παραστατικών, την εγκυρότητα καταχώρησης
των εγγραφών, την ανακάλυψη τυχόν λογιστικών σφαλμάτων και την διόρθωσή τους, την
διαπίστωση της ορθής ενημέρωσης των βιβλίων της Περιφέρειας ώστε κατά την ημερομηνία
σύνταξης του Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσεων έτους 2016 να προσδιορίζονται
επακριβώς όλα τα στοιχεία και οι μεταβολές για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων.

5. Εάν η απογραφή αποτυπώνει ορθά τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, τις
απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις καθώς και τα διαθέσιμα χρηματικά μέσα της Περιφέρειας

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

- Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται βάσει του άρθρου 16 του Π.Δ 226/92 να
υπογράψει πιστοποιητικό ελέγχου, μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει.
- Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος θα συντάξει το Πιστοποιητικό
Ελέγχου υποχρεούται να παρίσταται στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην
οποία θα αποφασιστεί η έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της
οικονομικής χρήσεως από 01/01/2016 έως 31/12/2016, ύστερα από σχετική πρόσκληση της
Περιφέρειας.

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ



51

- Ο ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να καταρτίσει και Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα
συμπεριλάβει τα όσα ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας
επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα.
- Ο Ορκωτός - Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να καταρτίσει και Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου, η
οποία θα περιλαμβάνει όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του, και η οποία θα πρέπει υποβληθεί
σε όλα τα αρμόδια όργανα όπου η νομοθεσία ορίζει.
- Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες, τις αρχές και
τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.073, ΚΑΕ 0899.01 (Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές) και θα κατανεμηθεί ως εξής:

Έτος 2018: 1.000,00€
Έτος 2019: 16.000,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2544

ΘΕΜΑ 44o: Α. Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών. Β. Ανάκληση
δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263589/8633/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες,

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τριμελές Β΄
Τμήμα) - (προσφυγή
Κωνσταντίνας συζ.
Νικολάου Μπότη)

Έγγραφο 37887/386/13-11-
2018 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 555,52

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τριμελές Β΄
Τμήμα) - (προσφυγή Α.Ε.
“Αυτοκινητόδρομος
Κεντρικής Ελλάδας
Ανώνυμη Εταιρεία
Παραχώρησης)

Έγγραφο 38981/394/13-11-
2018 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 555,52
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Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τριμελές Β΄
Τμήμα) - (αγωγή
Χαράλαμπου Ροινά)

Έγγραφο 43903/459/13-11-
2018 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 782,44

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(προσφυγή Βασιλείου
Σκρεπετού)

Έγγραφο 88411/801/11-11-
2018 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 357,12

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Λαμίας (αγωγή
Αναστασίου Ξάνθη)

Έγγραφο 176684/1290/13-
11-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 576,60 140.032,60 98.982,44 41.050,16

Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών για την
“Υλοποίηση των
απαραίτητων διαδικασιών
για την κατάθεση φακέλου
στον αρμόδιο διαχειριστή
δικτύου έργων σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με συμψηφισμό
(virtual net metering) για
τις ανάγκες των
αντλιοστασίων που
εξυπηρετούν την άρδευση
της Π.Ε. Φθιώτιδας και του
Κωπαιδικού πεδίου”

Έγγραφο 335/261621/12-
11-2018 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής

18REQ003990837 2018-11-
12

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές 5.600,00 265.065,23 249.656,72 15.408,51

Δαπάνη ανταλλακτικού
(πλακέτας) για την
αποκατάσταση
λειτουργίας των
κλιματιστικών μονάδων
στον 3ο όροφο του κτιρίου
επί της Λ. Καλυβίων 2-
Λαμία

Έγγραφο 257343/407/6-11-
2018 γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
προγραμματισμού -
Περιβάλλοντος &
Υποδομών Π.Σ.Ε.

02.01.073.1329.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

400,00 23.229,60 19.906,60 3.323,00
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Β. Ανακαλεί τη δέσμευση - πίστωσης Α/Α : 4434/2018 “Δαπάνη προμήθειας αναλώσιμων
υλικών εργαστηρίου για την διενέργεια πειραματικής μελέτης για την υλοποίηση του
Προγράμματος Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς”,
ΚΑΕ 5244.01, ποσού 6.000,00€, λόγω έλλειψης ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ (πρωτογενές αίτημα)
από την Υπηρεσία η οποία απέστειλε το αίτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2545

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για οδοιπορικά μηνός Δεκεμβρίου των υπαλλήλων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263202/8611/13-
11-2018 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

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου για προμήθεια
αποσπάσματος της
Διανομής Βαρδατών 1935,
στον Παναγιωτόπουλο
Τριαντάφυλλο τ.
Γεωργίου , καθώς εκ
παραδρομής έγινε
κατάθεση λανθασμένου
ποσού

Έγγραφο 22254/255449/7-
11-2018 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων 88,00

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου μεταβίβασης
αυτοκινήτου στον
Σταθουλόπουλο Ιωάννη τ.
Αγγελή , λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 12719/20-7-2018
Δ/νσης Μεταφορών &
Μεταφορών Π.Σ.Ε.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων 135,00 19.770,80 5.821,68 13.949,12

Δαπάνη προμήθειας
αναλώσιμων υλικών
εργαστηρίου για την
διενέργεια
πειραματικής μελέτης
για την υλοποίηση του
Προγράμματος
Συγκριτικών
Πειραματικών
Εργασιών
Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς

Έγγραφο
21958/250843/30-10-
2018 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

18REQ003987558 2018-
11-12

02.01.073.5244.
01

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

6.000,00 45.259,20 10.105,38 35.153,82

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 15.050,20
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Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για οδοιπορικά των υπαλλήλων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν
τον μήνα Δεκέμβριο οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0719

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0721

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0722

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

2

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

3

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

50,00

4

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

250,00

5

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

250,00

6

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 100,00

7

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

350,00

8

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00
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9

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 50,00

10

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

350,00

11

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

12

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

13

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

14

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

15

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

50,00

16

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

0,00

17

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

0,00

18

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

0,00

19

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
Τμήμα Μηχανολογικού
Εξοπλισμού
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,

0,00
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κλπ.)

20

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
Τμήμα Μηχανολογικού
Εξοπλισμού
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

0,00

21

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

900,00

22

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

900,00

23

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

120,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

24

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

450,00

25

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

350,00

26

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 0,00

27

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

28

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00
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29

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

150,00

30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

Έγγραφο
15373/162678/10-7-2018
Δ/νσης Αγρ.Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας (για
συμπληρωματική
μηνιαία δέσμευση)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

3.500,00

31

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

Έγγραφο
15373/162678/10-7-2018
Δ/νσης Αγρ.Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας (για
συμπληρωματική
μηνιαία δέσμευση)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

2.000,00

32

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

Έγγραφο
15373/162678/10-7-2018
Δ/νσης Αγρ.Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας (για
συμπληρωματική
μηνιαία δέσμευση)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

500,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

33

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

350,00

34

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00
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35

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 50,00

36

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

37

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

38

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 50,00

39

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

40

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

600,00

41

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 50,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

42

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

600,00

43

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

350,00

44

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 50,00

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ



59

45

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

50,00

46

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

47

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

48

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

50,00

49

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

50

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

50,00

51

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

50,00

52

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 200,00

53

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

50,00

ΑΥΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΕΙΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ

54

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

0,00
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55

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

0,00

56

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

0,00

57

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

350,00

58

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

150,00

59

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

60

Γραφείο Περιφερειάρχη
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

61

Γραφείο Περιφερειάρχη
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

62

Γραφείο Περιφερειάρχη
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

63

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00

64

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

500,00

65

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 300,00

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2546

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263666/8641/13-
11-2018 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
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως
εξής:

1 Διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου
δράσης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη
της παραλιακής ζώνης του Βόρειου
Ευβοϊκού κόλπου.

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003890912

01.071.
9899

40.000.00

2 Προωθητικές ενέργειες - εκδηλώσεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη του τουριστικού
προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας
(Τουριστική καμπάνια σε συρμούς και
χώρους του ΜΕΤΡΟ Δεκέμβριος 2018)

01.071.
9899

22.320,00

66

Ειδικοί Σύμβουλοι
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00

67

Ειδικοί Σύμβουλοι
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

800,00

68

Ειδικοί Σύμβουλοι
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 9.250,00 8.000,00 2.420,00

69

Δαπάνες μετακίνησης
αιρετών στο εσωτερικό
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

02.01.073.0716.
01

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

2.100,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.100,00

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ



62

-Μίσθωση 2 συρμών ΜΕΤΡΟ για 28 ημέρες
για διαφημιστική προβολή εσωτερικά και
εξωτερικά αυτών

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003999098
3 Προωθητικές ενέργειες - εκδηλώσεις σε

Ελλάδα και εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη του τουριστικού
προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας
(Τουριστική καμπάνια σε συρμούς και
χώρους του ΜΕΤΡΟ Δεκέμβριος 2018)
- Παραγωγή επικόλληση, αποξήλωση
αυτοκόλλητων σε δύο συρμούς του ΜΕΤΡΟ
εξωτερικά και εσωτερικά (μετόπες -
διαχωριστικά)

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003999098

01.071.
9899

19.840,00

4 Προωθητικές ενέργειες - εκδηλώσεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη του τουριστικού
προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας
(Τουριστική καμπάνια σε συρμούς και
χώρους του ΜΕΤΡΟ Δεκέμβριος 2018)
- Ενοικίαση αίθουσας στο ΜΕΤΡΟ του
Συντάγματος για εκδήλωση ανάδειξης
τουρισμού & γαστρονομίας

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003999098

01.071.
9899

4.550,00

5 Προωθητικές ενέργειες - εκδηλώσεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη του τουριστικού
προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας
(Τουριστική καμπάνια σε συρμούς και
χώρους του ΜΕΤΡΟ Δεκέμβριος 2018)
- Παράπλευρη εκδήλωση στο ΜΕΤΡΟ για την
ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος κατά τις
ημέρες της καμπάνιας στο ΜΕΤΡΟ

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003999098

01.071.
9899

24.800,00

6 Προωθητικές ενέργειες - εκδηλώσεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη του τουριστικού
προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας
(Τουριστική καμπάνια σε συρμούς και
χώρους του ΜΕΤΡΟ Δεκέμβριος 2018)
-Διανομή free press τουριστικού υλικού

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 18REQ003999098

01.071.
9899

5.580.00

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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2. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 2258/15-10-2018 απόφασή της (ΑΔΑ: 7ΖΩΟ7ΛΗ-ΠΕΤ,
πρακτικό 40, θέμα 39ο), στον α/α 5 ως προς τον ΚΑΕ, από το εσφαλμένο “01.071.9919” στο
ορθό “01.071.9899”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2547

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262983/8608/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της κάτωθι αναφερομένης δαπάνης στον προμηθευτή, ο

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2548

ΘΕΜΑ 48o: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 2309/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Το θέμα αποσύρεται.

ΘΕΜΑ 49o: Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2270/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για τον
εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262595/8604/13-
11-2018 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
Διορθώνει εν μέρει την 2270/22-10-2018 (πρ. 41, θέμα έκτακτο 7) απόφασή της περί

έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για τον εορτασμό της
εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα τις δαπάνες με α/α
3 και 4, ως προς τα ποσά, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Παραγωγή εκτυπώσεων
500 διπλωμάτων

γεωργικού ελκυστήρα για
το τμήμα Φυτικής &

Ζωικής παραγωγής της
Δ/νσης Αγροτικής

Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΦΜ: 999352104
ΔΟΥ: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:

Θεμιστοκλέους 10 -
Λαμία

2208/8-10-2018

ΑΔΑ:
970Ο7ΛΗ-52Ζ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
0843

Αρ. Δέσμευσης:
4228/11-10-2018

ΑΔΑ: 6ΣΤ77ΛΗ-
Μ6Σ

999,44€

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2549

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 256798/7246/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚΡ
ΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης για
αγορά και παροχή
υπηρεσίας για κάλυψη των
εκδηλώσεων των εορτών
των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. (Προμήθεια
δώρων για τα παιδιά των
ειδικών σχολείων και άλλων
ειδικών
κατηγοριών,προμήθεια
μελομακάρονων,
κουραμπιέδων κλπ στα
ιδρύματα Οχεκ, Ταβιθά
Εστία
Μητέρας,γηροκομεία,κοπή
πίτας και δεξίωση στο
Διοικητήριο, κοπή πίτας των
Εργαζομένων κλπ).

02.05..073.0845
.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

7.000.00 12.897.61 5.018.00 7.879.61

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

3

Προμήθεια στεφάνων και
του στολισμού της

κεντρικής πλατείας, στο
πλαίσιο εορτασμού της
εθνικής επετείου της 28ης

Οκτωβρίου στην
Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας

ΧΑΜΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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

881/16-4-2018

ΑΔΑ:
613Ι7ΛΗ-ΨΒΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:
5161

Αρ. Δέσμευσης:
2728/20-4-2018

ΑΔΑ:
6ΖΘ17ΛΗ-ΝΣΗ

ΑΔΑΜ:
18REQ003870194

550,00€

4

Παροχή υπηρεσιών
ηχητικής κάλυψης των
εκδηλώσεων εορτασμού
της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου στην
Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας

«Audio-M»
Κων/νος Μπότσης
ΑΦΜ: 040678990
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών
12

1.000,00€

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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Ο υπολογισμός των
ατόμων και επομένως και
της δαπάνης γίνεται κατά
προσέγγιση.

2

Κάλυψη δαπάνης για
βράβευση των παιδιών των
Εργαζομένων της
Π.Ε.Βοιωτίας που πέτυχαν
στα ΑΕΙ , ΤΕΙ

02.05..073.0845
.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

879.61 12.897,61 12.018,00 879,61

3

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στο ΜΠΕΤΧΑΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ και
ΜΠΕΤΧΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του
ΙΩΑΝΝΗ, επειδή δεν έγινε
χρήση των παραβόλων που
κατέθεσαν, σύμφωνα με τα
έγγραφα της Δ/νσης
Ανάπτυξης και
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

66,00 2.339,08 1.717,58 621,50

4

Προμήθεια αναλωσίμων
υλικών για τις ανάγκες
καθαρισμού του Οδικού
δικτύου ,σύμφωνα με το
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.1729.
01

Προμήθεια
κάθε είδους
μηχανικού και
λοιπού
εξοπλισμού

366.49 11.000,00 8.640,77 2.359,23

5

Δαπάνη για συμμετοχή
υπαλλήλων στο 10 OTS
FORUM, που θα
πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Poseidon palase
στη Λεπτοκαριά, στις
29,30Νοεμβρίου και 1
Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα
με 3852/10 άρθρο 176
παραγρ. 1.

02.05.073.0881.
01

Αμοιβές για
εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση,
επιμόρφωση

2.620,00 3.774,00 150,00 3.624,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10.932,10 30.010,69 22.526,35 7.484,34 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2550

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262913/7431/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 150
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Η. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ ΟΕ

Α.Φ.Μ. 082567885

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

674/19-3-18

ΑΔΑ

ΩΧΧ27ΛΗ-5Τ0
073.5244.01

2369/22-3-18

ΑΔΑ

Ω6ΦΝ7ΛΗ-33Γ
130,00€

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2551

ΘΕΜΑ 52o: Α. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β.
Ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης. Γ. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2423/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263184/3630/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2018 για προμήθειες,

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2018 στην Π.Ε.
Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

2

α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
β)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΥΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.

ΑΦΜ 801020232

Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2387/31-10-18

ΑΔΑ

Ω48Λ7ΛΗ-9ΟΖ
073.1111.01

4428/5-11-18

ΑΔΑ

7Σ3Δ7ΛΗ-ΨΕ4

α) 1.050,59€

β) 1.785,60€

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

1

δαπάνη για την πληρωμή
λοιπών εξόδων μετακίνησης
πέντε (5) υπαλλήλων, της

Δ/νσης Δημ. Υγείας Και Κοιν.
Μέριμνας και του Γραφείου
ΠΣΕΑ για τους μήνες

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
2018 .

02.04.073.0719.01

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

458,94

2

δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης
πέντε (5) υπαλλήλων, της

Δ/νσης Δημ. Υγείας Και Κοιν.
Μέριμνας και του Γραφείου
ΠΣΕΑ για τους μήνες

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
2018.

02.04.073.0721.01

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

330,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 788,94
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Συμπληρωματική
δέσμευση για
Πληρωμή

αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
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
0715,0716,0717

υπαλλήλων της Π.Ε
Φωκίδας για το Δ΄
τρίμηνο του 2018

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται 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

2.700,00 58.000,00 55.300,00 0,00

2.

Συμπληρωματική
δέσμευση για

πληρωμή Ημερήσιας
αποζημίωσης
μετακινουμένων

υπαλλήλων της Π.Ε
Φωκίδας για το Δ΄
τρίμηνο του 2018
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

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

1.500,00 34.000,00 32.500,00 0,00

3.

πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια

μπλόκ παραγγελίας
καυσίμων για τις
ανάγκες των
οχημάτων της

Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της Π,Ε

Φωκίδας

02.04.073.0843.01

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία
(περιλαμβάνε

ται και η
προμήθεια
χαρτιού)

248,00 1203,80 668.60 287.20

4.

πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια
ηλεκτρολογικού
υλικού για τις

ανάγκες των κτιρίων
της Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.1311.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και επισκευής
εγκαταστάσε

ων

620,00 12.829,10 11.994,08 215,02

5.

πληρωμή δαπάνης
για αναγόμωση

πυροσβεστήρων του
διοικητηρίου της Π.Ε

Φωκίδας

02.04.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 29,76 8.725,27 4.659,12 4.036,39
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6.

πληρωμή δαπάνης
προμήθειας

σφραγίδων της
Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της Π,Ε

Φωκίδας

02.04.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 124,00 8.725,27 4.688,88 3.912,39

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 5221,76 123.483,44 109.810,68 8451,00

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

Α/Α A/A ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. Α/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΑ ΠΟΣΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

1 4445/08.11.2018 02.04.073.0861.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

5018/08.11.2018 ΩΔ7Ι7ΛΗ-ΜΛ1 161,20

2 4279/25.10.2018 02.04.073.0843.0
1

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία

(περιλαμβάνεται
και η προμήθεια

χαρτιού)

4835/25.10.2018 ΩΛΠΓ7ΛΗ-ΤΩΑ 186,00

3 4278/25.10.2018 02.04.073.0843.0
1

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία

(περιλαμβάνεται
και η προμήθεια

χαρτιού)

4834/25.10.2018 6ΔΦ07ΛΗ-Ρ2Π 186,00

Δ. Διορθώνει την υπ΄ αριθμ. 2423/43/6-11-2018 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών
για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριμένα την
δαπάνη με α/α B 5, που αφορά στην πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή
μίζας του ΚΗΗ-1627 οχήματος, ως προς τον Κ.Α.Ε., από το λανθασμένο “Κ.Α.Ε
04.073.0861.01” στο ορθό “Κ.Α.Ε 04.073.1321.01”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2552

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας στο 10ο
Φόρουμ της εταιρείας ΟΤS.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263581/3634/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης από τον προϋπολογισμό του 2018 για την συμμετοχή

τριών υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας στο 10ο Φόρουμ της εταιρείας ΟΤS, που θα διεξαχθεί στην
Λεπτοκαρυά Πιερίας από 29-11-2018 μέχρι και 1-12-2018.

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0881 του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι πρόκειται για ένα φόρουμ, που προσφέρει
αναγκαία και χρήσιμη ενημέρωση στους υπαλλήλους της Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2553

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.
263662/3638/13-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ-ΓΑΤΟΥ
23 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.: 2265028830
ΑΦΜ: 109176885
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
42/31-10-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:
2380
ΑΔΑ: Ω48Λ7ΛΗ-
9ΟΖ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:123
1

Αρ. Δέσμευσης
4389/2-11-2018

Α/Α 4955
ΑΔΑ:

ΨΔΔΚ7ΛΗ-1ΓΝ

54,40
ΕΥΡΩ

2

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

ΚΗΗ
1629,ΙΤΝ4734 ΚΑΙ ΙΤΝ
4758 ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ-
ΛΙΠΑΝΣΗ-
ΑΞΕΣΟΥΑΡ-
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 22
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:2265072352
ΑΦΜ:129952403
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
42/31-10-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ:
2380
ΑΔΑ: Ω48Λ7ΛΗ-
9ΟΖ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:086
1

Αρ. Δέσμευσης
4390/2-11-2018

Α/Α 4956

ΑΔΑ:
ΨΛΩ27ΛΗ-Ε4Ξ

55,80
ΕΥΡΩ

3

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ-
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 41
ΔΕΛΦΟΙ

ΤΗΛ.:6986629581

ΑΦΜ: 129955073
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
43/6-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
2423
ΑΔΑ: 75ΨΙ7ΛΗ-
7ΙΠ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:085
1

Αρ. Δέσμευσης
4447/8-11-
2018
Α/Α 5020

ΑΔΑ:
Ω1Ξ37ΛΗ-ΔΔΠ

1.100,00
ΕΥΡΩ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2554

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2018.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7388/13-11-2018
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 το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2018 της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τις έως σήμερα τροποποιήσεις του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος επισήμανε ότι “σύμφωνα με την αρ. 34574/05-07-2018 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ
και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. - Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ» τροποποιείται η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των
στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της
παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η
απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

4

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

ΜΙΖΑΣ ΣΤΟ ΚΗΗ-1627
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-

ΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
43/6-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
2423
ΑΔΑ: 75ΨΙ7ΛΗ-
7ΙΠ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:086
1

Αρ. Δέσμευσης
4446/8-11-2018

Α/Α 5019

ΑΔΑ:ΩΙ567ΛΗ-
5ΡΓ

86,80
ΕΥΡΩ

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΜΙΖΑΣ ΣΤΟ ΚΗΗ-1627
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-

ΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
43/6-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
2423
ΑΔΑ: 75ΨΙ7ΛΗ-
7ΙΠ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:132
1

Αρ. Δέσμευσης
4448/8-11-
2018
Α/Α 5021

ΑΔΑ:
ΩΡ067ΛΗ-ΒΒΥ

161,20
ΕΥΡΩ

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ-
ΔΙΑΝΘΟΣ-
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΑΙΑΣ-
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:2265023954
ΑΦΜ:110987009
Δ.Ο.Υ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
43/6-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
2425
ΑΔΑ: 75ΨΙ7ΛΗ-
7ΙΠ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:516
1

Αρ. Δέσμευσης
4440/8-11-2018

Α/Α 5016

ΑΔΑ: 60Γ77ΛΗ-
7ΛΕ

300,00
ΕΥΡΩ
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Σε αυτή την βάση και επειδή η κατάρτιση των προϋπολογισμών υπακούει στην πολιτική
περιορισμένης κρατικής χρηματοδότησης και ταυτόχρονα στροφής στην ανταποδοτικότητα και τα
ΣΔΙΤ, που επιβαρύνουν τον λαό”, δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2555

ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση α) Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά στον
Προϋπολογισμό έτους 2019 και β) Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8430/13-11-2018
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:
α) τον Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) - (πίνακα Στοχοθεσίας

Οικονομικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) που αφορά στον Π/Υ 2019 και
β) τον Πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί εξόδων (ΚΑΕ), σε βάρος των

οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής έτους 2019 (πίνακας
Χ.Ε.Π.).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση σύμφωνα με όσα
ανέφερε και στο προηγούμενο θέμα.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2556
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262943/2605/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα Επιχειρηματικότητας

και Εξωστρέφειας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ως
ακολούθως:

 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου – Μικρό Χωριό Ευρυτανίας (συμμετοχή στην 4η συνεδρίαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014 –
2020. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2557

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 58o: Συγκρότηση α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) της
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το έργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος», Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262795/4029/13-
11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί:
1. Την τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και

11ε του Ν.4412/2016 για την διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη
από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/βαθμός
1 Φακίτσας Βασίλειος του Νικολάου ΤΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό

2 Παπαροϊδάμη Μαρίνα του Γρηγορίου ΠΕ Μηχανικών με Β’ βαθμό

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

Α/Α Αναπληρωματικά μέλη Κλάδος/βαθμός
1 Πεταρούδης Δημήτριος του Σταύρου ΤΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό

2 Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος του Σεραφείμ ΤΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό

3 Βονόρτας Παναγιώτης του Φωτίου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Φακίτσας Βασίλειος.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Τριχιά Μαρία, κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων

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

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

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

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

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

2. Την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και
11α και ε του Ν.4412/2016 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια
ασφαλτομίγματος» της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

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

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

3 Φλωράκη Ιωάννη ΤΕ Πληροφορικής με Β' βαθμό
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Πολυχρόνη Κωνσταντία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με

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

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

Οι ανωτέρω επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου.

Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε κώλυμα και απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2558

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χαράλαμπος Σανιδάς Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας
αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ που εγκρίθηκαν με τις αρ 1326/2018 και την με αρ.
1646/2018 διόρθωση αυτής , αρ. 1731/2018 και την αρ. 1927/2018 διόρθωση αυτής και αρ. 1930/2018 ,1732/2018 και την διόρθωση αυτής 2016/2018

αποφάσεις οε εγκρίθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών για τα τρία σχ. έτη 2017-2020 ,της
Διαπραγμάτευσης της 12ης/10/2017 και της Διαπραγμάτευσης της 18ης/12/2017 αντίστοιχα για τη μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2017-2018,

2018-2019 και 2019-2020

α/
α

Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου
2018-2019 Αρ
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.
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ια
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όσ
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κό
στ
ος
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ύ
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ρή

σι
ο
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ος
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μο
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ση

ς

Προς
φερόμεν

η
τιμή π

οσ
οσ

τό
έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Προσωρινός
Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
Απόφασης

Αιτιολογία

5 7 ΛΟΥΚΙΣΙΑ-ΚΑΝΗΘΟΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ
(Μπαλαλαίων 47) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 14.700 0,0
0

43,74€ 21,00€ 51,99
%

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑΕ 2359

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

7 ΛΟΥΚΙΣΙΑ-ΔΡΟΣΙΑ-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ
ΗΡΙΑ ΑΛΦΑ)& ΕΠΙΣΤΡ.

2 26.200 0,0
0

51,99
%

64,64€ 31,03€ Αριθμ.
Απόφασης Ο.Ε
1326/2018 ΌΠΩς
ΔΙΟΡΘΏΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.
1646/2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης των οικισμών
ΚΑΝΗΘΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ και
προσθήκης των οικισμών
ΔΡΟΣΙΑ, ΡΙΤΣΩΝΑ
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑ)
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α/
α

Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου
2018-2019 Αρ
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.
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Προς
φερόμεν

η
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Η
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τρ
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οπ
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ησ

ης Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Προσωρινός
Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
Απόφασης

Αιτιολογία

7 30 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ-
ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠ. ΑΛΦΑ)
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 36.900 0,0
0

85,70€
*

45,41€ * 47,01
%

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΕ 2240

*ΕΠΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝ
Ο ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 2146/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

30 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ-
ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠ. ΑΛΦΑ)
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 40.500 0,0
0

47,01
%

92,50€ 49,02€ Αριθμ.
Απόφασης Ο.Ε
1326/2018 ΌΠΩς
ΔΙΟΡΘΏΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.
1646/2018

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΓΩ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2018-2019

Ωριαίο κόστος συνοδού λεωφορείου : 3,52 €/ώρα

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΡ.
ΜΑΘ

ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΔΡΟΜ. ΕΙΔΟΣ

ΑΥΤ.

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΣΗ

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ
ΣΥΝΟΛ

Ο

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙ
Ο ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2018
ΝΕΟ
57

Λιβανάτες 1

Άγιος
Κωνσταντίνος
(ανταπόκριση
με λεωφορείο
από Μουσικό

Σχολείο Λαμίας)

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

1,6 0,0 40,0 0,0 41,6 54,34

Σχετικό το αριθ.
345/24-09-2018
έγγραφο του

Μουσικού Σχολείου
Λαμίας

2018
ΝΕΟ
58

Σπερχειάδα
(ανταπόκριση με
λεωφορείο από
Εσπερινό Λύκειο

Λαμίας)

1 Λευκάδα
μονό

δρομολόγιο
επιστροφής

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

0,0 0,0 13,2 0,0 13,2 19,82

Σχετικό το αριθ.
167/25-09-2018
έγγραφο του

Εσπερινού Λυκείου
Λαμίας

2018
ΝΕΟ
59

Εσπερινό Λύκειο
Λαμίας 2 Λιβανάτες

μονό
δρομολόγιο
επιστροφής

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

1,5 0,0 66,0 0,0 67,5 71,45

Σχετικό το αριθ.
156/20-09-2018
έγγραφο του

Εσπερινού Λυκείου
Λαμίας

2018
ΝΕΟ
60

Εσπερινό
Γυμνάσιο Λαμίας 1 Λυγαριά

μονό
δρομολόγιο
επιστροφής

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

0,8 0,0 13,0 0,0 13,8 20,56

Σχετικό το αριθ.
231/02-10-2018
έγγραφο του
Εσπερινού

Γυμνασίου Λαμίας

2018
ΝΕΟ
61

Πολύδροσο 3
Γυμνάσιο -
Λύκειο

Αμφίκλειας

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

3,0 0,0 17,0 0,0 20,0 34,24

Σχετ. η
αριθ.Φ.Αποφ./7380

/21-09-2018
απόφαση του
Περιφερειακού

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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Δ/ντη Εκπ/σης Στ.
Ελλάδας

2018
ΝΕΟ
62

Δημοτικό
Σχολείο Ελάτειας

(ολοήμερο
τμήμα)

1 Λευκοχώρι
μονό

δρομολόγιο
επιστροφής

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

0,0 0,0 3,4 0,0 3,4 10,56

Σχετικό το αριθ.
89/06-09-2018
έγγραφο του

Δημοτικού Σχολείου
Ελάτειας

2018
ΝΕΟ
63

Κυπαρίσσι 1
Ειδικό Δημοτικό

Σχολείο
Αταλάντης

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

1,4 0,0 12,0 0,0 13,4 27,66

Σχετικό το αριθ.
47/11-10-2018
έγγραφο του

Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου
Αταλάντης

2018
ΝΕΟ
64

22o χλμ Ε.Ο
Λαμίας-Δομοκού
(ανταπόκριση με
λεωφορείο από

1ο ΕΠΑΛ)

1 Μακρολίβαδο
μονό

δρομολόγιο
επιστροφής

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

0,00 0,00 5,80 0,00 5,80 12,83

Σχετικό το αριθ.
Φ.27/299/06-11-
2018 έγγραφο του

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Κωσταλεξίου

2018
ΝΕΟ
65

Λιλαία 3
Γυμνάσιο -
Λύκειο

Αμφίκλειας

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

3,0 0,0 22,8 0,0 25,8 39,72

Σχετική η αριθ. Φ.
Αποφ./7380/21-09-
2018 απόφαση του
Περιφερειακού

Δ/ντη Εκπ/σης για
εκτός χωροταξικής

κατανομής
μεταφορά μαθητών

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

291,18

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% 58,24 €

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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ΣΥΝΟΛΟ 349,42 €
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ 180 62.894,88 €
ΦΠΑ 24% 15.094,77 €
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 77.989,65 €

24% ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚ
ΕΤΟΣ 2017 75 26.206,20 € 6.289,49 € 32.495,69 €
ΟΙΚ
ΕΤΟΣ 2018 105 36.688,68 € 8.805,28 € 45.493,96 €

62.894,88 € 15.094,77 € 77.989,65 €

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

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

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

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

1. Προμήθεια δώδεκα (12) τμχ.
δάφνινων στεφανιών για τον
εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων
Δυνάμεων που θα διεξαχθεί στην
Χαλκίδα στις 21-11-2018.

ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ ΦΥΤΑ ΑΓΕΕ
Αγίας Βαρβάρας 26
14561 Κηφισιά
ΑΦΜ: 094188053

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

254187/7201 2476/12-11-2018
Πρακτικό 44ο, θέμα:34ο,
α/α: 1
ΑΔΑ: 6ΕΨ77ΛΗ-ΡΑΔ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5161

265765/7534
ΑΔΑ: 722Υ7ΛΗ-2Ο6

542,40€

2. Προμήθεια δώδεκα (12) τμχ.
δάφνινων στεφανιών για τον
εορτασμό της Επετείου της Εθνικής
Αντίστασης που θα διεξαχθεί στην
Χαλκίδα στις 25-11-2018.

ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ ΦΥΤΑ ΑΓΕΕ
Αγίας Βαρβάρας 26
14561 Κηφισιά
ΑΦΜ: 094188053

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

254187/7201 2476/12-11-2018
Πρακτικό 44ο, θέμα:34ο,
α/α: 2
ΑΔΑ: 6ΕΨ77ΛΗ-ΡΑΔ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5161

265769/7535
ΑΔΑ: Ω73Ν7ΛΗ-ΨΨΕ

542,40€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ



80

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

1

Αυτοκίνητο ΚΗΙ 4362

Επισκευή δυναμό, αλλαγή γρύλλου παραθύρου.

170,00 €

CPV: 50110000-9 (170,00 €)

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΦΜ:
039251603/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2427-
43/5.11.2018

ΑΔΑ
75ΨΙ7ΛΗ-7ΙΠ

073

0861

ΑΔΑ:

ΨΛΓΝ7ΛΗ-
ΧΞ5 170,00

2

Ισοπεδωτής ΚΥ 3156

2 σαμπρέλες, 1 μπαταρία

217,64 €

CPV: 34320000-6 (217,64 €)

ΓΚΙΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΡΑΝΙΤΣΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΦΜ:

2427-
43/5.11.2018

ΑΔΑ
75ΨΙ7ΛΗ-7ΙΠ

073

1321

ΑΔΑ:

6ΔΗ37ΛΗ-
Γ79 217,64

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

133696424/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

3

Ισοπεδωτής ΚΥ 3151

1 μίζα

350,05 €

Εκχιονιστικό ΜΕ 123350 ΙΧ

2 μπαταρίες

570,40 €

CPV: 34320000-6 ( 920,45 €)

ΤΣΙΟΥΓΚΡΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ –

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,

ΑΦΜ
110968437/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2427-
43/5.11.2018

ΑΔΑ
75ΨΙ7ΛΗ-7ΙΠ

073

1321

ΑΔΑ:

6Ξ4Τ7ΛΗ-
7ΧΩ

920,45

4

Ισοπεδωτής ΚΥ 3151

Αλλαγή μίζας

248,00 €

Εκσκαφέας φορτωτής ΚΥ 3152

Επισκευή καλοριφέρ

ΤΣΙΟΥΓΚΡΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ –

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,

ΑΦΜ
110968437/ΔΟΥ

2427-
43/5.11.2018

ΑΔΑ
75ΨΙ7ΛΗ-7ΙΠ

073

0861

ΑΔΑ:

78Ψ17ΛΗ-
ΛΤ4

303,80

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

55,80 €

CPV: 50000000-5 ( 303,80 €)
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

5

Ημιφορτηγό ΚΗΥ 9375

1 πεταλούδα γκαζιού, τακάκια εμπρός, 1 ακρόμπαρο αριστερό.

204,60 €

CPV: 34320000-6 ( 204,60 €)

ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΦΜ
049070768/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2427-
43/5.11.2018

ΑΔΑ
75ΨΙ7ΛΗ-7ΙΠ

073

1321

ΑΔΑ:

ΩΘΡ17ΛΗ-
Φ7Ξ

204,60

ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ανταλλακτικά για
αλυσοπρίονο και
τηλεσκοπικό
αλυσοπρίονο

1 πιστόλι 64,50
1 φλάντζα κυλίνδρου 1,61
2 μπουζιά 4,84
2 φίλτρα βενζίνης 4,84
2 τσιμούχες στροφάλου 10,48
1 ρουλεμάν μπιέλας 4,83

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΤΣΟΚΑΛΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -
SERVICE –

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΦΜ
133655560/ΔΟΥ

2384-
42/31.10.2018

ΑΔΑ
Ω48Λ7ΛΗ-9ΟΖ

073

1329

ΑΔΑ:

6ΩΔΒ7ΛΗ-
ΘΔ1

300,00

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

1 καρμπιρατέρ 60,41
1 ντίζα κίνησης 63,00
1 αλυσίδα 3/8 Ρ 11,30
1 αλυσίδα 325 16,13

ΣΥΝΟΛΟ
χωρίς ΦΠΑ 241,94

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 300,00
CPV: 44523300-5 (300,00 €)

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ στον ΚΑΕ 1321

ΣΥΝΟΛΟ στον ΚΑΕ 0861

ΣΥΝΟΛΟ στον ΚΑΕ 1329

1.342,69

473,80

300,00

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

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

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

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

1. Προμήθεια έξι (6) πολυμηχανημάτων
A4 laser για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Εμπόριο-Service Μηχανών
Γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ-
Χαρτικά-Σφραγίδες
Βαρατάση 4 Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 066129547

ΔΟΥ: Χαλκίδας

244285/6902 2376/31-10-2018
Πρακτικό 42ο, θέμα:41ο,
α/α: 10
ΑΔΑ: Ω48Λ7ΛΗ-9ΟΖ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1713

254846/7233
ΑΔΑ: 6Χ9Α7ΛΗ-ΡΑΥ
ΑΔΑΜ:
18REQ003961617 2.083,20€

2. Προμήθεια παγίδων και φερομονών
για τις ανάγκες του προγράμματος
Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας
της βαμβακοκαλλιέργιας για τις
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.
Εύβοιας.
Η προμήθεια αναλύεται ως εξής:
1. Παγίδες funnel trap 10τμχ.
2. Φερομόνη helicoverpa armigera
24τμχ.
3.Φερομόνη pectinophora gossypiela
3τμχ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ
Γεωπόνος – Εμπόριο
Γεωργικών Εφοδίων

Ομήρου138 Μοσχάτο

ΑΦΜ: 079426531

ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

244285/6902 2376/31-10-2018
Πρακτικό 42ο, θέμα:41ο,
α/α: 11
ΑΔΑ: Ω48Λ7ΛΗ-9ΟΖ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5244

254855/7240
ΑΔΑ: Ω1ΔΠ7ΛΗ-ΗΛΒ

428,12€

3. Παροχή υπηρεσιών της ηχητικής
κάλυψης για τον εορτασμό της
Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
στις 21-11-2018.

ΔΑΪΝΑΒΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δίσκοι-Κασέτες-Μικροφωνικές-
Οικιακά Είδη-Service TV
Ελ. Βενιζέλου 17
Χαλκίδα 34100

ΑΦΜ: 013739864

ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

28142/886 381/12-02-2018
Πρακτικό 7ο, θέμα:29ο,
α/α: Β. 10
ΑΔΑ: 97ΝΦ7ΛΗ-ΓΥΧ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5161

38167/1221
ΑΔΑ: 6Ω437ΛΗ-7Φ6
ΑΔΑΜ:
18REQ002692173 500,00€

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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4. Παροχή υπηρεσιών της ηχητικής
κάλυψης για τον εορτασμό της
Επετείου της Εθνικής Αντίστασης
στις 25-11-2018.

Gjika Anamaria
MASTERSOUΝD
Θέση Μανδρία
34100 Χαλκίδα
ΑΦΜ: 114716460
ΔΟΥ Χαλκίδας

28142/886 381/12-02-2018
Πρακτικό 7ο, θέμα:29ο,
α/α: Β. 10
ΑΔΑ: 97ΝΦ7ΛΗ-ΓΥΧ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5161

38167/1221
ΑΔΑ: 6Ω437ΛΗ-7Φ6
ΑΔΑΜ:
18REQ002692173

500,00€

ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
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