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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 18ης Δεκεμβρίου 2018
Αριθμός Πρακτικού 49

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη 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.) 293011/3460/13-12-2018
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. 48/12-12-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Α3΄
Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας {αίτηση
ακύρωσης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ)}.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Α1΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας (ανακοπή
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ν.Α. Ευβοίας και ήδη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β΄).
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ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «RECORD CATERING ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β).

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με την
επωνυμία «SUNLIGHT Α.Ε.Β.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Tμήμα Ε’).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 291878/1890/12-12-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί ορισμού πληρεξουσίου
δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την έγκριση του 3ου πρακτικού της
επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 - 2019, στην Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 289352/5023/10-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (εργασίες αποκατάστασης κιγκλιδωµάτων και λοιπών στοιχείων της παλαιάς
γέφυρας Μόρνου).

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 289315/5022/10-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (καθίζηση οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό 6 Πολύδροσου - Χ.Κ. Παρνασσού).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6633/287481/7-12-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός αρδευτικής τάφρου, περιοχή ΣΑΑΚ Κωπαΐδας στο Ν. Βοιωτίας από 7-12-2018).

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6667/289848/11-12-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός Ασωπού ποταμού στον Άγιο Νεκτάριο, Β΄ φάση, Ν. Βοιωτίας από 11-12-2018).

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6694/291454/12-12-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Προύφι περιοχής Πλαταιών, Ν. Βοιωτίας από 12-12-2018).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός βαθυρέματος Αγ. Γεωργίου στο Ν. Βοιωτίας από 15-11-2018).

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Αγ. Ανάληψη περιοχής Λεύκτρων, Ν. Βοιωτίας από 26-11-2018).

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός τάφρων Κωπαϊδικού πεδίου, Μεραναίου ποταμού περιοχή Αγ. Βλασίου και
ρεμάτων Αράπη περιοχή Αγ. Γεωργίου και Κατοίκου περιοχή Δαύλειας στο Ν. Βοιωτίας από 1-
11-2018).

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπανών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση α) μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών για το έτος 2019 και β)
εκτέλεσης εργασιών στις περιπτώσεις απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ



3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου: «Αποκατάσταση
σπηλαιώσεων στο λιμένα Λιναριάς Σκύρου (ΛΤ Σκύρου), προϋπολογισμού 69.340,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
"Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας”, προϋπολογισμού 430.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή τεχνικών εθνικού
οδικού δικτύου 2017», προϋπολογισμού 61.116,86 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από έντονα καιρικά φαινόμενα δήμου Καρπενησίου 2018»
προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και
σήμανσης στην εθνική οδό αριθμ. 48 Άμφισσα – Δελφοί όρια νομού και Άμφισσα – Γρηγορήτικα
- όρια νομού “Φάση Α΄”», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση (α) δαπάνης των προαιρέσεων του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας και (β) τροποποίησης
της υπογραφείσας σύμβασης με την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΘΕΜΑ 24o: Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου:
«Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου»,
προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, μετά την έκφραση γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις
συντήρησης και εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε. (έτους 2017)», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση μηνιαίας παράτασης για την «Προμήθεια & εγκατάσταση τεχνολογικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Ιστορίας & Πολιτισμού Ευρυτανίας».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 288238/3130/10-12-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του αριθμ. 5/2018 πρακτικού και κατακύρωσης του ανοικτού,
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της, χρονικού διαστήματος ενός έτους
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(2018-2019)», προϋπολογισμού 338.841,02 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 159, παρ. 2 του
Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών
προς αποκατάσταση βλαβών σε εγκαταστάσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας» για
δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.

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

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού δημόσιου
διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τα έτη 2019-2019, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 35ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2624/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού 4 της επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με
την ένσταση της “ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ” (δ.τ KOLOSSOS SECURITY) για την «Παροχή
υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
33.871,00 € άνευ ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 38ο: Μερική ανάκληση των υπ΄αριθμ. 2058/2017 και 69/2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης αποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
και καταπτώσεων εγγυητικών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 39ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το
σχολικό έτος 2018-2019.

ΘΕΜΑ 40ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή προσωρινού μειοδότη δρομολογίου (τμήμα
87 του με Αριθμ. Πρωτ. 2346/2017 διαγωνισμού) μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μετά
την έκφραση γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση τροποποίησης μισθωτηρίου (αρχική σύμβαση μίσθωσης), όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει τροποποιητικών συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου επί της οδού
Παπαποστόλου & Αρκαδίου 6 στη Λαμία, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες τραπεζών,
αμοιβές και υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

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

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

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

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2018 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 53ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπρασίας και την
κατακύρωση για το Τμήμα Β΄ του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2018 - 2019 στην
Π.Ε. Φθιώτιδας», μετά την νομική γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Φλώρου.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 54o: Α. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 341/5-02-2018 (ΑΔΑ:7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
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147/08.08.2016) για ένα έτος. Β. Συγκρότηση νέας επιτροπής αξιολόγησης διενέργειας όλων
των διαγωνιστικών διαδικασιών της μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 55o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών
που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Φωκίδας (αντιμετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις - παγετό – καταπτώσεις, καθαρισμοί χειμάρρων αντιπλημμυρικής
προστασίας).

ΘΕΜΑ 56o: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αγαθών & υπηρεσιών, αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση εργασιών ή παροχή
υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019.

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, πέντε (5):

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

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς,
Δημήτριος Βουρδάνος και Γεώργιος Γκικόπουλος με τα αναπληρωματικά τους μέλη και ο κ.
Θωμάς Γρεβενίτης, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.

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.

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 α) 4ου πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής και β)
παράτασης του συμβατικού χρόνου και τροποποίησης των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί
στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 101971/2347/16-05-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC006188008 2017-05-16)
διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών,
βόειου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού,
ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ - ζαχαρωδών, μελιού,
ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το ΕΠ ΕΒΥΣ για το ΤΕΒΑ - Κ.Σ.
Εύβοιας».

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι οι εν λόγω συμβάσεις λήγουν στις
31-12-2018 και θα πρέπει οι διαδικασίες τροποποίησης - παράτασής τους να ολοκληρωθούν
πριν την λήξη τους.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ



7

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς
της, τα έτη 2019-2020, (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης και λιπαντικών)»,
συνολικού προϋπολογισμού 127.433,67 € με ΦΠΑ.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι η σύμβαση για τα καύσιμα λήγει στις 6
Φεβρουαρίου 2019 και υπάρχει κίνδυνος, λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία του
διαγωνισμού, να μείνει η Π.Ε.Φωκίδας χωρίς καύσιμα, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τις δράσεις
της Πολιτικής Προστασίας (αποχιονισμοί - καθαρισμοί ρεμάτων κ.λ.π.).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής συμβολαιογραφικών υπηρεσιών
για την αγορά δύο διατηρητέων κτιρίων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής συμβολαιογραφικών υπηρεσιών
(απαιτητέα συμβολαιογραφική πράξη) για πληρωμή της πωλήτριας παλαιού βυρσοδεψείου στη
Χάρμαινα, Π.Ε. Φωκίδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση αλλαγής προσωρινού αναδόχου για την μεταφορά μαθητών στην
Π.Ε. Φωκίδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για συμβολαιογραφικά έξοδα σύνταξης
συμβολαίου δωρεάς δημοτικού ακινήτου (σφαγεία) από το Δήμο Δωρίδας στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φωκίδας.

Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω
της κατεπείγουσας φύσης τους.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για έρευνα και γνωμοδότηση σε σχέση με την
δυνατότητα συγχώνευσης των αναπτυξιακών εταιρειών της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω του
χρόνου που απαιτείται για την αντιμετώπισή του.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, καθώς λόγω
έλλειψης πίστωσης έπρεπε να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού για ενίσχυση των
αντίστοιχων ΚΑΕ με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (9η
τροποποίηση - ημερομηνία συνεδρίασης 12-12-2018).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων – ΚΑΠ 2018 της Π.Ε. Ευρυτανίας για την προμήθεια
πετρελαίου κίνησης λόγω εκτάκτων αναγκών.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική εξαιτίας του
γεγονότος ότι στην υπάρχουσα σύμβαση προμήθειας καυσίμων κίνησης έχει εξαντληθεί όλο το
ποσό λόγω αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης και δεδομένου ότι υπάρχουν αυξημένες
ανάγκες σε καύσιμα κίνησης των οχημάτων - μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στο
οδικό δίκτυο του νομού Ευρυτανίας.

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 2762
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση α) 4ου πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής και β)
παράτασης του συμβατικού χρόνου και τροποποίησης των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί
στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 101971/2347/16-05-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC006188008 2017-05-16)
διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών,
βόειου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού,
ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ - ζαχαρωδών, μελιού,
ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το ΕΠ ΕΒΥΣ για το ΤΕΒΑ - Κ.Σ.
Εύβοιας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
293369/8414/13-12-2018 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:
1. Το υπ΄αριθμ. 4/12-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,

ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια πουλερικών, βόειου κρέατος, χοιρινού
κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών
παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ - ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών,
ειδών οπωροπωλείου για το ΕΠ ΕΒΥΣ για το ΤΕΒΑ - Κ.Σ. Εύβοιας».

2. Τις παρατάσεις του συμβατικού χρόνου των υπ΄ αριθμ. πρωτ. 131317/3902/06-06-
2018, 131310/3901/06-06-2018, 130433/3892/05-06-2018, 131324/3903/06-06-2018,
133000/3949/07-06-2018 συμβάσεων που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.
101971/2347/16-05-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC006188008 2017-05-16) διακήρυξης του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού ως προς το συμβατικό χρόνο και συγκεκριμένα
μέχρι τις 30/04/2019. Κατά τον χρόνο της παράτασης αυτής δεν θα υπάρξει υπέρβαση της
προσφερόμενης τιμής καθώς και της προϋπολογισθείσας δαπάνης, όπως αυτά καθορίζονται
στις προαναφερόμενες συμβάσεις.

3. Την τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. πρωτ. 131317/3902/06-06-2018 (ΑΔΑΜ:
18SYMV003259262), 131310/3901/06-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003283826), 130433/3892/05-
06-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003258932), 131324/3903/06-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003284050),
133000/3949/07-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003284433) συμβάσεων κατά το μέρος που αφορά
την παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι 30/04/2019.

4. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130433/3892/05-06-2018 (ΑΔΑΜ:
18SYMV003258932) σύμβαση ως προς τις ποσότητες των συσκευασιών των ειδών “καφές
ελληνικός” (CPV:15861000-1) και “καραμέλες” (CPV:15833000-6) που θα παραδοθούν.

Συγκεκριμένα, για το είδος “καφές ελληνικός” θα παραδοθούν 23.258 συσκευασίες των
200 γρ. αντί για 18.606 συσκευασίες των 250 γρ. και για το είδος “καραμέλες” (CPV:15833000-6)
θα παραδοθούν 14.505 συσκευασίες των 200 γρ αντί για 11.604 συσκευασίες των 250 γρ. Η
άνω τροποποίηση δεν επιφέρει αύξηση της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2763

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς
της, τα έτη 2019-2020, (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης και λιπαντικών)»,
συνολικού προϋπολογισμού 127.433,67 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
295142/4091/14-12-2018 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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/14-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού,

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες
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των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς της, τα έτη 2019-
2020, (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης και λιπαντικών)», συνολικού
προϋπολογισμού: 127.433,67 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό, την
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΠΕΡΛΙΓΚΑ, Λ. Σαλώνων 33 – ΑΜΦΙΣΣΑ - Τ.Κ. 33100», που κατέθεσε την
μοναδική προσφορά και η οποία κρίνεται επαρκής για τα παρακάτω είδη:

 Βενζίνη Αμόλυβδη: με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί της εκάστοτε
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από
το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού.

 Πετρέλαιο κίνησης: με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί της εκάστοτε
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από
το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού.

 Πετρέλαιο θέρμανσης: με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί της εκάστοτε
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από
το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού.

 Λιπαντικά: με προσφερόμενη τιμή 6.879,90 € χωρίς ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, τα οποία
θα υποβάλλει ο μειοδότης μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του σταλεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2764

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής συμβολαιογραφικών υπηρεσιών
για την αγορά δύο διατηρητέων κτιρίων, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 296928/4142/17-
12-2018 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:
1. την ανάθεση σύνταξης των συμβολαιογραφικών πράξεων για την αγορά δύο

διατηρητέων κτιρίων στην συνοικία Χάρμαινα της Άμφισσας στον συμβολαιογράφο Ιτέας
Αριστείδη Ηλ. Παπαλάιο, αντί του ποσού των 879 € και

2. την πληρωμή του κτηματολογίου για έξοδα με το ποσό των 370 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2765

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής συμβολαιογραφικών υπηρεσιών
(απαιτητέα συμβολαιογραφική πράξη) για πληρωμή της πωλήτριας παλαιού βυρσοδεψείου στη
Χάρμαινα, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 296937/4143/17-
12-2018 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 ανάθεση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για πληρωμή της πωλήτριας

παλαιού βυρσοδεψείου στη Χάρμαινα, Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
προοίμιο της ως άνω εισήγησης, στον συμβολαιογράφο Ιτέας Αριστείδη Ηλ. Παπαλάιο, αντί του
ποσού των 160 €.

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2766

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση αλλαγής προσωρινού αναδόχου για την μεταφορά μαθητών στην
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 297220/4146/17-
12-2018 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 συνέχιση των μαθητικών δρομολογίων που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ.

2217/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και έχει αναλάβει ο Γεώργιος Σιψάκος
ως προσωρινός μειοδότης, από τον γιο του Ιωάννη Σιψάκο, στον οποίο θα μεταβιβαστεί μετά
την συνταξιοδότηση του πατέρα του η επαγγελματική άδεια και αφού κατατεθούν στην αρμόδια
υπηρεσία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η
μεταφορά των μαθητών στην Π.Ε. Φωκίδας.

Σημειώνεται ότι για αυτά τα δρομολόγια δεν υπήρχε άλλος μειοδότης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2767

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για συμβολαιογραφικά έξοδα σύνταξης
συμβολαίου δωρεάς δημοτικού ακινήτου (σφαγεία) από το Δήμο Δωρίδας στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 297519/4150/17-
12-2018 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ποσού 1290 € από τον Φ 073 ΚΑΕ 0894 για

συμβολαιογραφικά έξοδα, προκειμένου να συνταχθεί το συμβόλαιο δωρεάς δημοτικού ακινήτου
(σφαγεία) από το Δήμο Δωρίδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται
στην Τ.Κ. Ευπαλίου και θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2768

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για έρευνα και γνωμοδότηση σε σχέση με την
δυνατότητα συγχώνευσης των αναπτυξιακών εταιρειών της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
297251/1922/17-12-2018 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
Να διοριστεί δικηγόρος με συγκεκριμένη εξειδίκευση στα θέματα των ανώνυμων

εταιρειών, ο οποίος, αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία των αντίστοιχων φακέλων, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα: Αν είναι
εφικτό νομικά και σε περίπτωση θετικής απαντήσεως, υπό ποιες προϋποθέσεις και όρους και με
ποια διαδικασία να συγχωνευθούν οι τρεις ανώνυμες εταιρείες (α) η «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας
Α.Ε.», (β) η «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.» και (γ) η «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.».

Ο εν λόγω δικηγόρος, αφού μελετήσει τους φακέλους και προσδιορίσει το αντικείμενο της
εργασίας του, θα χορηγήσει στην Οικονομική Επιτροπή πρόταση για το ποσό της αμοιβής του, η
οποία και θα εγκριθεί σε επόμενη συνεδρίασή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2769

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 296676/9654/17-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη υπερωριακής
απασχόλησης για
εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες των
υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών έργων

Έγγραφο
204549/11158/12/9/2018
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0
512.01

Αμοιβή για εργασία
κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές
ώρες

5.000,00 97.403,29 91.500,00 5.903,29

2

Δαπάνη για εγκατάσταση
απαιτούμενων υλικών
παραμετροποίησης
συστήματος παράδοση
συστήματος σε πλήρη
λειτουργία (κλειστού
κυκλώματος τηλεόρασης )
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας λόγω
μεταφοράς τους στο κτίριο
επί της οδού τέρμα
Παπαποστόλου

Έγγραφο 266188/20824/15-
11-2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0
899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές 1.095,37

3

Δαπάνη για εγκατάσταση
απαιτούμενων υλικών
παραμετροποίησης
συστήματος παράδοση
συστήματος σε πλήρη
λειτουργία (πίνακας
υλικών πυρανίχνευσης)
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας λόγω
μεταφοράς τους στο κτίριο
επί της οδού τέρμα
Παπαποστόλου

Έγγραφο 266198/20826/15-
11-2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0
899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές 1.091,20
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4

Δαπάνη για εγκατάσταση
απαιτούμενων υλικών
παραμετροποίησης
συστήματος παράδοση
συστήματος σε πλήρη
λειτουργία (πίνακας
υλικών συστήματος
συναγερμού) Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας λόγω
μεταφοράς τους στο κτίριο
επί της οδού τέρμα
Παπαποστόλου

Έγγραφο 266224/20833/15-
11-2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0
899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές 1.581,81

5

Δαπάνη υπηρεσίας
σύνδεσης με το Κέντρο
λήψης Σημάτων και
Άμεσης Επέμβασης
(49,60€/μήνα)

Έγγραφο 266224/20833/15-
11-2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0
899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές 595,20

6

Δαπάνη υπηρεσίας
Προληπτικής Συντήρησης
των εγκατεστημένων
συστημάτων ασφαλείας
(Σύστημα Συναγερμού,
κλειστό Σύστημα
Τηλεόρασης, σύστημα
Πυρανίχνευσης)
-(49,60€/μήνα)

Έγγραφο 266224/20833/15-
11-2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0
899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές 595,20

7

Δαπάνη προμήθειας
κλειστού κυκλώματος
τηλεόρασης για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας λόγω
μεταφοράς τους στο κτίριο
επί της οδού τέρμα
Παπαποστόλου

Έγγραφο 266188/20824/15-
11-2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.1
725.01

Προμήθεια κάθε
είδους
τηλεπικοινωνιακού
, μετεωρολογικού
και λοιπού
συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

3.554,63

8

Δαπάνη προμήθειας
πίνακα υλικών
πυρανίχνευσης για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας λόγω
μεταφοράς τους στο κτίριο
επί της οδού τέρμα
Παπαποστόλου

Έγγραφο 266198/20826/15-
11-2018 Δ/νσης

02.01.073.1
725.01

Προμήθεια κάθε
είδους
τηλεπικοινωνιακού
, μετεωρολογικού
και λοιπού
συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

2.814,80
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2770

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων – ΚΑΠ 2018 της Π.Ε. Ευρυτανίας για την προμήθεια
πετρελαίου κίνησης λόγω εκτάκτων αναγκών.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 297792/4688/18-
12-2018 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 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

προϋπολογισμού
και

αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Η δαπάνη αφορά την
έκτακτη προμήθεια
πετρελαίου κίνησης
οχημάτων και
μηχανημάτων έργου
συντήρησης οδικού
δικτύου Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την
αριθμ. 380/2018
απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Σ.Ε
περί έγκρισης 7ης
τροποποίησης
Τεχνικού
Προγράμματος
Π.Ε.Ευρυτανίας και
αφορά ΚΑΠ2018

03.071
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

23.560,00 864.560,16 433.151,25 407.848,91

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2771

Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

9

Δαπάνη προμήθειας
πίνακα υλικών
συστήματος συναγερμού
για τις ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας λόγω
μεταφοράς τους στο κτίριο
επί της οδού τέρμα
Παπαποστόλου

Έγγραφο 266224/20833/15-
11-2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.1
725.01

Προμήθεια κάθε
είδους
τηλεπικοινωνιακού
, μετεωρολογικού
και λοιπού
συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

3.130,19

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 19.458,40
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 48/12-12-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ.
48/12-12-2018 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2772

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Α3΄
Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας {αίτηση
ακύρωσης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ)}.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
287670/1892/7-12-2018 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 δικαστικό πληρεξούσιο 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 Α3΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Σχηματισμός
Ακυρωτικής Διαδικασίας, στη δικάσιμο της 24ης Ιανουαρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του άνω δικαστηρίου κατά την συζήτηση της
από την από 21-09-2017 και με αριθμ. Καταχ. ΑΚ441/21-9-2017 αίτησης ακύρωσης, με την
οποία ζητείται η ακύρωση των α) με αριθμό πρωτ. 4274/113400 και β) 4040/105135 της 17-8-
2017 αποφάσεων του Συντονιστή Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.
Ελλάδας, διότι έκριναν ως νόμιμη την με αριθμό πρωτ. 89900/10039/20-6-2017 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας «περί σφράγισης εγκαταστάσεων υπαίθριου σταθμού
αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στη συνοικία Γ΄ στο Ο.Τ.
89 στην Χαλκίδα στο όνομα Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.», 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2773

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Α1΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας (ανακοπή
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ν.Α. Ευβοίας και ήδη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
291677/1932/12-12-2018 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 δικαστικό πληρεξούσιο 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 29ης Ιανουαρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του άνω δικαστηρίου κατά την συζήτηση της
από 4-11-2009 «ανακοπής» ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, ερμηνευόμενο το ένδικο αυτό
βοήθημα ως αίτηση ακυρώσεως, υπαγόμενο στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά,
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας και ήδη Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας, κατά: 1.-
της από 31-07-2009 έκθεσης αυτοψίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων,
δια της οποίας χαρακτηρίσθηκε αυθαίρετη ισόγεια οικοδομή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
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Ευβοίας, στην περιοχή Χαραυγή εκτός σχεδίου πόλεως Χαλκίδας και υπολογίσθηκαν πρόστιμα
ανέγερσης και διατήρησής τους και 2.- Της από 20-10-2009 ατομικής ειδοποίησης του Δήμου
Χαλκιδέων, για να την υπερασπιστεί, 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2774

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β΄).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
206238/1390/12-12-2018 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 δικηγόρο

Αγγελική Αργυροπούλου του Ιωάννη, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 335], κάτοικο Λαμίας,
επί της οδού Λεωνίδου, αρ. 9, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β), στη δικάσιμο της 21/02/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 16-09-2010 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ275/20-09-2010
προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», 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 149 € συν
ΦΠΑ 24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 184,76 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2775

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «RECORD CATERING ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ενώπιον
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
206234/1389/12-12-2018 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 δικηγόρο

Κωνσταντία Αρβανίτη του Ευαγγέλου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 254], κάτοικο Λαμίας,
επί της οδού Παπακυριαζή, αρ. 10, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β), στη δικάσιμο της 21/02/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 1-07-2016 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ128/05-07-2016
προσφυγή που άσκησε η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «RECORD
CATERING ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
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(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 149 € συν
ΦΠΑ 24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 184,76 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2776

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με την
επωνυμία «SUNLIGHT Α.Ε.Β.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Tμήμα Ε’).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
281769/1867/12-12-2018 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 δικηγόρο

Φωτεινή Κανέτη του Χαραλάμπους, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 90], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Λεωνίδου, αρ. 6 η οποία να την εκπροσωπήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στη
δικάσιμο της 27/02/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 29/12/2016 και με αριθμό καταθέσεως Ε4674/2016 αίτηση ακύρωσης που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία «SUNLIGHT Α.Ε.Β.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», 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 1.142 € συν
ΦΠΑ 24% (= 274,08), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α,] 1.416,08 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 982 € [491 € παράσταση συν 491 € υπόμνημα], 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 τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Συμβούλιο της
Επικρατείας], λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2777

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 291878/1890/12-12-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί ορισμού πληρεξουσίου
δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την έγκριση του 3ου πρακτικού της
επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2018 - 2019, στην Π.Ε. Φθιώτιδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
292172/1901/12-12-2018 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 291878/1890/12-12-2018 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, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει
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τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, να
συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης
του δάκου της ελιάς τα έτη 2018 - 2019 στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας».

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 320 € συν
ΦΠΑ 24% (= 76,8), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 396,80 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 €, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80
ευρώ Χ 3=] 240 €, λόγω της φύσης του ερωτήματος και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει
από νομικής άποψης, καθώς και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος
θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2778

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 289352/5023/10-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (εργασίες αποκατάστασης κιγκλιδωµάτων και λοιπών στοιχείων της παλαιάς
γέφυρας Μόρνου).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
290238/5038/11-12-2018 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 289352/5023/10-12-2018 (Α∆Α ΩΦ9Ψ7ΛΗ-ΥΕΤ) απόφαση του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (εργασίες αποκατάστασης κιγκλιδωµάτων και λοιπών στοιχείων
της παλαιάς γέφυρας Μόρνου), με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η απευθείας µίσθωση των αναγκαίων χωµατουργικών µηχανηµάτων – οχηµάτων
ιδιοκτησίας “ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. Ο.Ε.”, για λόγους εκτάκτου ανάγκης.

2. Η δαπάνη µίσθωσης και τα χρησιµοποιηθέντα υλικά θα υπολογιστούν σύµφωνα µε
την συνταχθείσα τεχνική έκθεση του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων και σύµφωνα µε τις
ώρες εργασίας του κάθε µηχανήµατος – οχήµατος, οι οποίες θα προκύπτουν από το
ηµερολόγιο κίνησης του GPS του κάθε µηχανήµατος και το ηµερολόγιο παρακολούθησης που
θα τηρεί ο αρµόδιος υπάλληλος.

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες αποκατάστασης του κιγκλιδώµατος και
καθαρισµού του οδοστρώµατος (CPV 44163112-8 CPV 44316000-8 CPV 45340000-
2,CPV90611000-6) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και πίνακα µε τις ώρες εργασίες του
κάθε µηχανήµατος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά), την ηµεροµηνία - ηµέρα
εργασίας, την τιµή µίσθωσης σύµφωνα µε την 2309/27-11-2017 απόφαση /πρακτικό 44 θέµα 9ον
της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε που αφορά τις τιµές µίσθωσης των ιδιωτικών µηχανηµάτων
ανά ώρα εργασίας για το έτος 2018 και µε την συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ όλων των διατεθέντων
µηχανηµάτων του ιδιώτη.

4. Το συνολικό κόστος της εργασίας και των υλικών που θα απαιτηθούν για την
ολοκλήρωση της παρέµβασης είναι 5.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 6.200,00€ µε ΦΠΑ και αναλύεται
στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, που αποτελεί συµβατικό στοιχείο της παρούσας.

5. Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους εξής όρους:

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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i) Η διάρκεια της µίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια αποκατάστασης του
προβλήµατος. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών και εργατών όσο
και για την σωστή λειτουργία των µηχανηµάτων επί τόπου του συµβάντος είναι ο παρέχων την
υπηρεσία και τα µηχανήµατα – οχήµατα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τµήµα
Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρµόδια
επιτροπή.

ii) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωµα να λύσει την παροχή υπηρεσίας και
την µίσθωση οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

iii) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.

iv) Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ΠΣΕ, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για: υλικά, µίσθωµα
µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών
οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και
επισκευή του µηχανήµατος, προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση
του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιµετώπιση ατυχήµατος και
γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία µηχανήµατος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2779

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 289315/5022/10-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (καθίζηση οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό 6 Πολύδροσου - Χ.Κ. Παρνασσού).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
290249/5039/11-12-2018 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 289315/5022/10-12-2018 (ΑΔΑ 7ΥΩΚ7ΛΗ-Γ0Η) απόφαση του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (καθίζηση οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό 6 Πολύδροσου -
Χ.Κ. Παρνασσού), με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η απευθείας µίσθωση των αναγκαίων χωµατουργικών µηχανηµάτων – οχηµάτων
ιδιοκτησίας “ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. Ο.Ε.”, για λόγους εκτάκτου ανάγκης.

2. Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του κάθε
µηχανήµατος – οχήµατος, οι οποίες θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε µηχανήµατος και το ηµερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρµόδιος υπάλληλος.

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες καθαρισµού από καταπτώσεις βράχων
(CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και πίνακα µε τις ώρες εργασίες του κάθε
µηχανήµατος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά), την ηµεροµηνία - ηµέρα
εργασίας, την τιµή µίσθωσης σύµφωνα µε την 2309/27-11-2017 απόφαση /πρακτικό 44 θέµα
9ον της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. που αφορά τις τιµές µίσθωσης των ιδιωτικών
µηχανηµάτων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2018 και µε την συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ όλων
των διατεθέντων µηχανηµάτων του ιδιώτη.

4. Το συνολικό κόστος της εργασίας και των υλικών που θα απαιτηθούν για την
ολοκλήρωση της παρέµβασης είναι 19.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 24.180,00€ µε ΦΠΑ και
αναλύεται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, που αποτελεί συµβατικό στοιχείο της παρούσας.

5. Η µίσθωση αυτή γίνεται µε τους εξής όρους:
i) Η διάρκεια της µίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια αποκατάστασης του

προβλήµατος. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών και εργατών όσο
και για την σωστή λειτουργία των µηχανηµάτων επί τόπου του συµβάντος είναι ο παρέχων την
υπηρεσία και τα µηχανήµατα – οχήµατα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τµήµα
Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρµόδια
επιτροπή.
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19

ii) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωµα να λύσει την παροχή υπηρεσίας και
την µίσθωση οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

iii) Το µηχάνηµα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήµατα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.

iv) Στην ωριαία αποζηµίωση, που καθορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ΠΣΕ, συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για: υλικά, µίσθωµα
µηχανήµατος, ωροµίσθιο του χειριστή και βοηθού µε όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών
οργανισµών και ταµείων, αµοιβή υπερωριών, νυκτερινών ,αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και
επισκευή του µηχανήµατος, προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση
του µηχανήµατος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιµετώπιση ατυχήµατος και
γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία µηχανήµατος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2780

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6633/287481/7-12-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός αρδευτικής τάφρου, περιοχή ΣΑΑΚ Κωπαΐδας στο Ν. Βοιωτίας από 7-12-2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6634/287484/10-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 6633/287481/7-12-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός αρδευτικής τάφρου, περιοχή ΣΑΑΚ Κωπαΐδας στο Ν. Βοιωτίας από 7-12-2018), με
την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

1 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

Ερπυστριοφόρος
Εκσκαφέας ΜΕ 39235

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΑΚ

ΚΩΠΑΪΔΑΣ

Φορτηγά ανατρ.,
Ω.Φ. 17-35 ton BIB 6588

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΑΚ

ΚΩΠΑΪΔΑΣ

Φορτηγά ανατρ.,
Ω.Φ. 17-35 ton IZE 1484

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΑΚ

ΚΩΠΑΪΔΑΣ

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 του ιδιοκτήτη των μηχανημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2781

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6667/289848/11-12-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός Ασωπού ποταμού στον Άγιο Νεκτάριο, Β΄ φάση, Ν. Βοιωτίας από 11-12-2018).

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6668/289851/11-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 6667/289848/11-12-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός Ασωπού ποταμού στον Άγιο Νεκτάριο, Β΄ φάση, Ν. Βοιωτίας από 11-12-2018), με
την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

1 ΚΑΤΣΙΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ερπυστριοφόρος
Εκσκαφέας ΜΕ 106805

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

(Β ΦΑΣΗ)

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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2782

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6694/291454/12-12-2018 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Προύφι περιοχής Πλαταιών, Ν. Βοιωτίας από 12-12-2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6695/291456/12-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 6694/291454/12-12-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Προύφι περιοχής Πλαταιών, Ν. Βοιωτίας από 12-12-2018), με την οποία
αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

1 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ερπυστριοφόρος
Εκσκαφέας ΜΕ 113208

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΦΙ

ΠΛΑΤΑΙΩΝ

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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2783

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός βαθυρέματος Αγ. Γεωργίου στο Ν. Βοιωτίας από 15-11-2018).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6623/286908/7-12-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη, ποσού 6.696,00 €, για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

«Εργασίες καθαρισμού βαθυρέματος Αγ. Γεωργίου και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε
Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019», του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

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

ΦΠΑ 24 %

ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας,
από 121 HP και άνω ΜΕ 96336 Από 15/11/2018

έως 27/11/2018 6.696,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.696,00
Ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2784

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος Αγ. Ανάληψη περιοχής Λεύκτρων, Ν. Βοιωτίας από 26-11-2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6671/289977/11-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη, ποσού 7.092,80 €, για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

«Εργασίες καθαρισμού ρέματος Αγ. Ανάληψη, περιοχής Λεύκτρων και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019», του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:

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

ΦΠΑ 24 %

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ερπυστριοφόρος
Εκσκαφέας ΜΕ 113208 Από 27/11/2018

έως 10/12/2018 7.092,80

ΣΥΝΟΛΟ 7.092,80
Ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2785

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός τάφρων Κωπαϊδικού πεδίου, Μεραναίου ποταμού περιοχή Αγ. Βλασίου και
ρεμάτων Αράπη περιοχή Αγ. Γεωργίου και Κατοίκου περιοχή Δαύλειας στο Ν. Βοιωτίας από 1-
11-2018).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6714/292096/12-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 18.066,80 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

«Καθαρισμός τάφρων Κωπαϊδικού πεδίου, Μεραναίου ποταμού περιοχή Αγ.Βλασίου, ρεμάτων
Αράπη περιοχή Αγ. Γεωργίου, Κατοίκου περιοχή Δαύλειας και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019», του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:

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

ΦΠΑ 24 %

ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μηχανικός
εκσκαφέας ,από 121 hp

και άνω
ΜΕ 79674

Από 02/11/2018
έως 9/12/2018

8.394,80

Φορτηγό ανατρεπόμενο
(10-15 ton) BIN 3275

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ερπυστριοφόρος
εκσκαφέας ΜΕ 61718 Από 01/11/2018

έως 22/11/2018 9.672,00

ΣΥΝΟΛΟ 18.066,80
Ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2786

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπανών 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 τα υπ’ αριθμ. α)
288810/15617/10-12-2018, β) 289745/15636/11-12-2018, γ) 291444/15701/12-12-2018 και δ)
291668/15708/12-12-2018 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού

στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»
από τις εταιρείες:

1. “ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, ποσού 18.624,80 € με Φ.Π.Α. 24%, για τον καθαρισμό
φερτών υλικών, την διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων στο
υδατόρεμα στην ΤΚ Παλαμά της ΔΕ Δομοκού του Δήμου Δομοκού.

2. “ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”, ποσού 7.489,60 € με Φ.Π.Α. 24%, για την μεταφορά φερτών
υλικών από υδατόρεμα της ΤΚ Λιβανατών της ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών στις θέσεις
Δημαρχείο, Παπαστάθη, Μακρή, Φαρμάκη, Βούρεζα.

3. “ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ”, ποσού 10.571,00 € με Φ.Π.Α. 24%, για τον καθαρισμό των
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φερτών υλικών, την διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων στο
υδατόρεμα της ΤΚ Λιβανατών της ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών στις θέσεις Δημαρχείο,
Παπαστάθη, Μακρή, Φαρμάκη, Βούρεζα.

4. “ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου”, ποσού 16.169,60 € με Φ.Π.Α. 24%, για εργασίες
αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας (μεταφορά φερτών υλικών).

5. “ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Ιωάννη”, ποσού 5.592,40 € με Φ.Π.Α. 24%, για τον
καθαρισμό φερτών υλικών, την διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση
αναχωμάτων στο υδατόρεμα ανατολικά της εγκατάστασης ιδιοκτησίας “ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑ”.

6. “ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη”, ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%, για τον καθαρισμό
και την φόρτωση των φερτών υλικών, την διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση
αναχωμάτων στο υδατόρεμα της ΤΚ Λιβανατών της ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών στις
θέσεις Δημαρχείο, Παπαστάθη, Μακρή, Φαρμάκη, Βούρεζα.

7. “ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ”, ποσού 18.631,00 € με Φ.Π.Α. 24%, για τον καθαρισμό φερτών
υλικών, την διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων στο υδατόρεμα
Αλαργηνός της ΔΕ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.

8. “ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”, ποσού 24.235,80 € με Φ.Π.Α. 24%, για τον καθαρισμό φερτών
υλικών, την μεταφορά αυτών και για την διευθέτηση ομβρίων υδάτων επί του οδοστρώματος στα
τεχνικά της Ε.Ο. Μεξιατών - Λουτρών Υπάτης – Λαδικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2787

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση α) μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών για το έτος 2019 και β)
εκτέλεσης εργασιών στις περιπτώσεις απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 289482/4401/10-
12-2018 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. Να εκτελεστεί το έργο ‘‘Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και συντήρηση οδικού

δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας’’, χρήσεως 2019, προϋπολογισμού 922.164,80 € με ΦΠΑ στο σύνολο
του απολογιστικά με ύψος δαπάνης αυτό που θα αναφέρεται στους ΚΑΠ 2018 - 2019 και ΣΑΕΠ
566 (2014ΕΠ56600015) ή αυτό που θα καθοριστεί σε μελλοντικές τροποποιήσεις αυτών, με
μηχανήματα του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Σε περίπτωση που αυτά δεν
επαρκούν με ιδιωτικά μηχανήματα είτε κατόπιν διαγωνισμού, που θα γίνει μετά από σχετική
πρόβλεψη και εκτίμηση των κατά περιοχή ενδεχομένων αναγκών, είτε με απευθείας μίσθωση,
όταν η εκτιμώμενη δαπάνη είναι σχετικά μικρή και δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 € πλέον
ΦΠΑ κατά περίπτωση, και για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν θα μπορούν να καλυφθούν με τα
μηχανήματα που θα μισθωθούν μετά από διαγωνισμό για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

α) Εκχιονισμός του οδικού δικτύου (CPV 9062000-9 - CPV 90630000-2) από τις
χιονοπτώσεις – παγετό, όποτε αυτές προκύπτουν και για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα
ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα.

β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων και αποκατάσταση βατότητας
του οδικού δικτύου (CPV 90611000-3) λόγω βροχοπτώσεων ή και χιονοπτώσεων και εξαιτίας
της διαβρωτικής ικανότητας του παγετού, όποτε αυτές προκύπτουν και για όσο διάστημα
χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα.

γ) Aποκαταστάσεις της ροής των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από πλημμυρικά
φαινόμενα (CPV 90722300-7) με ενισχύσεις πρανών, αναπετάσεις του υλικού της
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στερεομεταφοράς, μεταφορά των φερτών υλικών (δένδρα - οικιακά απορρίμματα, κλαδιά κ.λ.π),
σε φορτηγά αυτοκίνητα, εργασίες απόφραξη των σημείων απορροής των χειμάρρων.

δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1).
ε) Αποκατάσταση ελέγχου ασφαλείας φωτεινής σηματοδότησης και φωτισμού του οδικού

δικτύου (CPV:50232000-0- CPV 50232000-6), λόγω βραχυκυκλωμάτων από συνεχείς
βροχοπτώσεις, έντονες χιονοπτώσεις και συνεχείς πτώσεις κεραυνών.

2. Καθορίζει τα ωρομίσθια - ημερομίσθια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων και
οχημάτων, ως εξής:

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Αποζημίωση για
κάθε ώρα εργασίας) €

Αναμονή
(Σταλία) €

1 Προωθητήρες D6 ή D7 έως 140 HP 50,00 5,00
2 Προωθητήρες D7 60,00 5,00
3 Προωθητήρες D8 70,00 5,00
4 Προωθητήρες D9 80,00 5,00
5 Διαμορφωτήρες 45,00 5,00
6 Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω 40,00 5,00
7 Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ 40,00 5,00
8 Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω 55,00 5,00
9 Φορτωτές έως 90ΗΡ 35,00 5,00
10 Φορτωτές από 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ 40,00 5,00
11 Φορτωτές από 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ 45,00 5,00
12 Φορτωτές από 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ 50,00 5,00
13 Φορτωτές από 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ 55,00 5,00
14 Φορτωτές από 181 ΗΡ και άνω 60,00 5,00
15 Αεροσυμπιεστής 160κπ με 2 κρουστικά 30,00 5,00
16 Δονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ 30,00 5,00
17 Ανυψωτικός γερανός 40,00 5,00
18 Καλαθοφόρο 45,00 5,00
19 Εκχιονιστικό 100,00 5,00
20 Αλατοδιανομέας - λεπίδα 50,00 5,00
21 Βαγοτρίλ (Αεροσυμπιεστής) 60,00 5,00
22 Όχημα Χορτοκοπτικό 43,00 5,00
23 BOΒCAT 20,00 5,00
24 Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 50,00 5,00
25 UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο

και πιεστικό
55,00 5,00

26 Τρακτέρ με μαχαίρι 30,00 5,00
27 Φορτηγό Ω.Φ. 0- 10 ton 25,00 5,00

28 Φορτηγό Ω.Φ 10 - 15 ton 30,00 5,00

29 Φορτηγό Ω.Φ 15 ton και άνω 40,00 5,00

30 Μηχανικό Σάρωθρο 40,00 5,00
31 Αυτοκινούμενη μπετονιέρα

χωρητικότητας από 3,5 κ.μ έως 40κμ
(περιλαμβάνεται μεταφορά αδρανών –
τσιμέντο – προσωπικό)

400,00
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32 Αντλητικό μηχάνημα σκυροδέματος έως
20μ

45,00

33 Αποφρακτικό όχημα (κατ’αποκοπή) 200,00
34 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

πλατφόρμα σε ακτίνα έως 35-40 Χμ κατ’ αποκοπή
γιά κάθε μεταφορά

230,00

35 Άνω των 35-40 ΧΜ η παραπάνω
μεταφορά προσαυξάνεται κατά 50,00€
ανά 10 ΧΜ

230+50€/10km

Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες,
Σαββατοκύριακα και σε επίσημες αργίες είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει την
λειτουργία του μηχανήματος με τον χειριστή του οχήματος με τον οδηγό, τα καύσιμα όπως και
κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της
εργασίας.
Τα μηχανήματα – οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως
αναλύονται ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 1-01-2019 έως 31-12-2019. Ανάλογα με
τις υφιστάμενες ανάγκες ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του
χειριστή - οδηγού σε τακτούς χρόνους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο της διακοπής για
ανεφοδιασμό με καύσιμα, της αλλαγής ή της συμπλήρωσης λιπαντικών και της φόρτωσης του
αλατιού από τα κέντρα διανομής.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των εργασιών
ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Εντολή Αντιπεριφερειάρχη – Δ/νσης
Τεχνικών Έργων - Πολιτική Προστασίας έγγραφη ή προφορική) και περατώνεται ο χρόνος με τη
λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο
απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού αλατοδιανομής, χρόνος
ανεφοδιασμού οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι, εργασία οδοκαθαρισμού και αναπέτασης
υλικών, εργασία καθαρισμού φερτών υλών χειμάρρων, ενίσχυσης πρανών και μεταφοράς
υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών κ.λ.π.
Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία), θα περιλαμβάνει την παραμονή
του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου και παντελώς
ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί αυτή. Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο
επιφυλακής του χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην
τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που απαιτούνται για την αποθήκευση του
μηχανήματος (κατά προτίμηση σε στεγασμένο χώρο) την φύλαξη του και την περιοδική, κατά
τακτά χρονικά διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για
έλεγχο του μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση πλήρους
ετοιμότητας καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως
τελειωμένη εργασία. Σε περίπτωση που δοθεί εντολή από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα να
παραμείνει και ο χειριστής του μηχανήματος στον τόπο επιφυλακής η ανωτέρω τιμή
προσαυξάνεται κατά δέκα ευρώ (10,00 €)/ώρα.

3. Να εκτελεστεί το έργο του θέματος με κάθε μορφής διαγωνισμό για την ανάδειξη
εργολάβων επί μέρους εργασιών με υλικά ή χωρίς, με διαγωνισμό, κλήρωση ή με την διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32
παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή μικροτεχνικών από σκυρόδεμα, την διάστρωση
ασφαλτοταπήτων σε σημεία με καθιζήσεις για αποκατάσταση του οδοστρώματος λόγω σοβαρού
επικειμένου κινδύνου και την κατασκευή κάθε είδος μικροκατασκευών - τεχνικών, όταν η
εκτιμώμενη δαπάνη είναι σχετικά μικρή και δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
κατά περίπτωση.

4. Εγκρίνει:
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α) την κατάρτιση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις,
αποκαταστάσεις των ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από πλημμυρικά
φαινόμενα στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το έτος 2019 με τη
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση έργων εκτάκτων αναγκών και
γ) τα υφιστάμενα μνημόνια συνεργασίας, τα οποία επέχουν θέση πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2788

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου: «Αποκατάσταση
σπηλαιώσεων στο λιμένα Λιναριάς Σκύρου (ΛΤ Σκύρου), προϋπολογισμού 69.340,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 126997/2681/6-12-
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:
α) τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση σπηλαιώσεων

στο λιμένα Λιναριάς Σκύρου (ΛΤ Σκύρου)» με συνοπτικό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 117 Ν.4412/2016),

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει τον

συνοπτικό διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊσταμένο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 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, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η
δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί, αλλά δεν κατατεθεί καμία
προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2789

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
"Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας”, προϋπολογισμού 430.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 290536/4407/11-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε.

Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 430.000,00 € με ΦΠΑ, με κωδικό αριθμό 2018ΕΠ06600023 της
συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066, με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),

β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης,
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γ) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν τον φάκελο της
τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων).

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

- με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας, να γίνεται αποδεκτό
το αίτημα του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως
ορίζει το άρθρο 3 παραγρ. 3.6 της διακήρυξης.

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

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

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

γ) δια του Προϊσταμένου της, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής
δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως
υπηρεσία που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του πιστοποιημένου χρήστη
Φακίτσα Βασίλειου,

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

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

Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε κώλυμα και απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2790

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή τεχνικών εθνικού
οδικού δικτύου 2017», προϋπολογισμού 61.116,86 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 288879/4385/10-
12-2018 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. 1/15-11-2018 (ολοκληρώθηκε στις 10-12-2018) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών -
κατασκευή τεχνικών εθνικού οδικού δικτύου 2017», προϋπολογισμού 61.116,86 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα δύο τοις εκατό (52,00%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2791
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ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από έντονα καιρικά φαινόμενα δήμου Καρπενησίου 2018»
προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 279861/4300/7-12-
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. 2/3-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από έντονα καιρικά φαινόμενα
δήμου Καρπενησίου 2018» προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ».

2. Κατακυρώνει την σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» (ΑΦΜ: 044660024, Δ/νση: Πάνου Ρήγα 16, Ναύπακτος, τηλ.: 26340-26600,
email: fougilas@gmail.com), με την προσφερθείσα έκπτωση 46%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2792

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και
σήμανσης στην εθνική οδό αριθμ. 48 Άμφισσα – Δελφοί όρια νομού και Άμφισσα – Γρηγορήτικα
- όρια νομού “Φάση Α΄”», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 290842/5053/11-
12-2018 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/22-11-2018 (ολοκληρώθηκε στις 7-12-2018) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 74511 του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού
οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην εθνική οδό αριθμ. 48 Άμφισσα – Δελφοί όρια
νομού και Άμφισσα – Γρηγορήτικα - όρια νομού “Φάση Α΄”», προϋπολογισμού 1.500.000,00 €
με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ”, με Α.Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 86979 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα πέντε και δώδεκα τοις εκατό (65,12%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2793

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση (α) δαπάνης των προαιρέσεων του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας και (β) τροποποίησης
της υπογραφείσας σύμβασης με την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 256848/7248/10-
12-2018 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:
(α) τη δαπάνη των προαιρέσεων που προβλέπονταν στην διακήρυξη του έργου:

«Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας του Κωπαϊδικού Πεδίου», Π.Ε. Βοιωτίας,
ποσού 26.970,00€, για πρόσθετες εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικών καναλιών και
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(β) την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63064_2053/16-03-2018 υπογραφείσας σύμβασης
με την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2794

ΘΕΜΑ 24o: Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου:
«Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου»,
προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, μετά την έκφραση γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη (α) την υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
206143/1387/12-12-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε., (β) την με αριθμ.
192604/10415/20-08-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. και (γ) το από 16-12-
2018 κατατεθέν υπόμνημα του Χρήστου Λεβεντάκου προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκε ο κ. Λεβεντάκος, ο οποίος υποστήριξε και
προφορικά τις απόψεις του επί του θέματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Υιοθετεί την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και συνεπώς:
1. Aποκλείει τον 2ο μειοδότη “ΧΡΗΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟ”, διότι δεν κατέθεσε εμπροθέσμως

μέχρι την 17η Αυγούστου 2018 τα απαραίτητα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και νομίμως, για
τον λόγο αυτό, ανακαλεί την προς αυτόν «προσωρινή» κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού με την υπ΄αριθμ. 1081/2018 απόφασή της.

2. Αναθέτει τη σύμβαση στην αμέσως επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική
επιχείρηση και προσκαλεί τον 3ο μειοδότη “ΠΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.Δ.Ε.” να υποβάλει πρόταση, για
να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ.
13 του άρθρου 61 του Ν. 3669/08.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2795

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 280045/15153/6-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου:

«Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, συμβατικού
ποσού 135.101,68 € χωρίς ΦΠΑ, κατά τριάντα μια (31) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2796

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις
συντήρησης και εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε. (έτους 2017)», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
290259/15682/11-12-2018 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 της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις

συντήρησης και εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε. (έτους 2017)», Τακτικών ΚΑΠ με Κ.Α.: 9779, προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ,
κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 6-03-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2797

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 290376/15684/11-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού

οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας
κατά 31 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2798

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση μηνιαίας παράτασης για την «Προμήθεια & εγκατάσταση τεχνολογικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Ιστορίας & Πολιτισμού Ευρυτανίας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 290767/4409/12-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της από 27 Σεπτεμβρίου 2018 σύμβασης για την «Προμήθεια &

εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Ιστορίας & Πολιτισμού
Ευρυτανίας», που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή
Ενότητας Ευρυτανίας) και της εταιρείας “E-smart” Ιωάννης Τσιγαρίδας, έως 31 Ιανουαρίου 2019.

Η παράταση δικαιολογείται λόγω αδυναμίας των προμηθευτών του αναδόχου να
παραδώσουν τα προβλεπόμενα αντικείμενα της σύμβασης λόγω των εορτών των
Χριστουγέννων και όχι λόγω υπαιτιότητας του ίδιου του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2799

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 288238/3130/10-12-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του αριθμ. 5/2018 πρακτικού και κατακύρωσης του ανοικτού,
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της, χρονικού διαστήματος ενός έτους
(2018-2019)», προϋπολογισμού 338.841,02 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 159, παρ. 2 του
Ν. 3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 290496/4529/11-
12-2018 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
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Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 288238/3130/10-12-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία:

1. Εγκρίθηκε το αριθμ. 5/29-11-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού,
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της, χρονικού διαστήματος ενός έτους
(2018-2019)», προϋπολογισμού 338.841,02 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 159, παρ. 2 του
Ν. 3852/2010, το οποίο αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης των αναδειχθέντων προσωρινών μειοδοτών.

2. Κατακυρώθηκε η σύμβαση στους κάτωθι αναδόχους ανά ομάδα, διότι κατέθεσαν όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ως εξής:

Προσφέρων
Ομάδα για
την οποία
κατατέθηκε
προσφορά

Είδος
προμήθειας

Ποσότητα σε
λίτρα

(αξία πλέον
ΦΠΑ)

Ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη μέση τιμή

λιανικής πώλησης την ημέρα
παράδοσής της

Αριθμητικά Ολογράφως
ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΜΕΚΑΤ Ο

ΑΘ. & ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε

ΟΜΑΔΑ (Α) ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95 28.900 2% Δύο τοις εκατό

ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΜΕΚΑΤ Ο

ΑΘ. & ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε

ΟΜΑΔΑ (Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ 158.200 3% Τρία τοις εκατό

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ– ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚ. ΕΙΔΗ–

ΕΛΑΣΤΙΚΑ– ΑΝΤ/ΚΑ–
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ–
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΑΝΤ/ΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΟΜΑΔΑ (Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 45.000 0% Μηδέν τοις

εκατό

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ ΟΜΑΔΑ (Δ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4.544 56,50%
Πενήντα έξι και
πενήντα τοις

εκατό

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2800

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών
προς αποκατάσταση βλαβών σε εγκαταστάσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 287376/4370/11-
12-2018 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 ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της κάτωθι δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος

αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από την αριθμ. πρωτ. 287376/4370/7-12-201
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο της υπηρεσίας ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016):

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2801

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας» για
δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
290572/8078/11-12-2018 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 3-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού

διαγωνισμού για την «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας» για δύο (2) έτη,
προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών & οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες:
 για το Τμήμα Α΄ (εργασίες Η/Μ εγκ/σεων & Οικοδομικές εργασίες) την επιχείρηση

«ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 26%, συνολικής δαπάνης 29.080€
άνευ ΦΠΑ ή 36.059,20€ με ΦΠΑ 24%,

 για το Τμήμα Β’ (εργασίες πρασίνου) την επιχείρηση «ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»,
με συνολική τιμή προσφοράς 7.800 € άνευ ΦΠΑ ή 9.672,00€ με ΦΠΑ 24%.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2802

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

Δαπάνη Ανάδοχος
Ποσό

ΜΕ 24%ΦΠΑ

« Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την
αποκατάσταση βλαβών σε εγκαταστάσεις
της Π.Ε. Ευρυτανίας »

CPV
44111000-1 (οικοδομικά υλικά)

Γιαννόπουλος Γεώργιος

ΑΦΜ. 026595712
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου

777,76€
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
291582/8101/12-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας

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

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ 153.766,99

899,900,901,902,90
4,905,906/31-10-18

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2
Α.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΕ
GROUP CENTER
HELLAS SECURITY

1.178,00 561/26-11-18 1931/10-9-18

3 ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡ.ΚΑΛΛΗΣ ΕΕ 1.608,37 328/4-12-18 2169/13-11-17

4 FANTASY CLEANING 3.698.92 205/12-11-18 2014/17-9-18

5 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΜΠΡΑΛΙΟΣ 824,60 29/28-11-18 2480/12-11-18

6 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΒΕΡΩΝΗΣ 300,00 359/8-10-18 1580/9-7-18

7 HELLENIC CENTER OF
SECURITY 810.60 911/26-9-18 1318/5-9-16

8 3K TEXNIKH
EMPORIKH AE 7.789.68 1352/4-12-18 537/5-3-18

9 HELLENIC CENTER OF
SECURITY 1.736.00 932/26-10-18 1931/10-9-18

10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΛΙΟΣ 3.534,00 243/6-11-18 394/12-2-18

11
OTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

12.657,90
1327/6-12-18

1349/10-12-18

2028/17-9-18

2072/24-9-18

12 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ 403,00 1470/3-12-18 653/19-3-18

13 ΑΦΟΙ ΤΟΛΙΑ ΟΕ 3.138,88 25,47218,47217/12-
12-18

2611/26-11-18

2255/15-10-18

14 ΑΦΟΙ ΤΟΛΙΑ ΟΕ 210,80 24/12-12-18
2612/26-11-18
(ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ)

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό στο πρωτόκολλο παραλαβής με
α/α 6.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2803
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ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού δημόσιου
διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τα έτη 2019-2019, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € με
ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 276791/9113/10-
12-2018 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 το υπ’ αριθμ. 2/6-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης

προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για τις
“Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”
τα έτη 2019-2019, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00€ με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων μειοδοτών για τα τμήματα 1 & 2.

2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό, ως εξής:
- Για το Τμήμα 1 (Διακίνηση επίσημης αλληλογραφίας) στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.”, με τιμή προσφοράς 19.371,564€.
- Για το Τμήμα 2 (Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας - αντικειμένων) στην εταιρεία

«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», με τιμή προσφοράς 23.868,51€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2804

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 292426/9573/12-

12-2018 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 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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 095372259

Α) 4.836,00
Β) 1.026,10

Α) 39/27-04-2018
Β) 262/27-04-2018

809/02-04-2018
ΑΔΑ:

6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD002924795

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΗΛ/ΚΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ
SEPA,ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤ/ΣΗΣ &
ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΟΥ,
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
2722/16-4-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2
Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ.
ΙΚΕ

ΑΦΜ: 998459296

Α) 3.973,56
Β) 5.128,02
Γ) 1.324,52

Α) 1629/28-09-2018
Β) 69/31-10-2018
Γ) 83/30-11-2018

239/29-01-2018
ΑΔΑ:

6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD002611352

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΠΣΕ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
2355/8-3-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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3
ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΦΜ: 999352104

839,98 Α-ΤΥ00000101/16-11-
2018

809/02-04-2018
ΑΔΑ:

6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD002925148

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2883/12-
04-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΕΙΜΑΡΑ

ΑΦΜ: 051305090

3.165,00 994/03-12-2018
1615/16-7-18

ΑΔΑ:
697Η7ΛΗ-ΙΗ1

ΑΔΑΜ:
18AWRD003481157

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6207/26-7-

18 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
PROLEPSIS

ΑΦΜ:090073178

150.000,00 382/30-11-2018 244/2018
ΑΔΑ:

6ΓΑΒ7ΛΗ-ΖΘΦ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
& ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-

”ΔΙΑΤΡΟΦΗ” ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΠΟ 23-7-2018

ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2805

ΘΕΜΑ 35ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2624/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού 4 της επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με
την ένσταση της “ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ” (δ.τ KOLOSSOS SECURITY) για την «Παροχή
υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
33.871,00 € άνευ ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
290234/8319/11-12-2018 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
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 2624/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) απόφασή της περί

έγκρισης του πρακτικού 4 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών όλων των
διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την ένσταση της “ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ” (δ.τ KOLOSSOS SECURITY) για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 33.871,00 € άνευ ΦΠΑ, κατά το σκέλος
2.β) αυτής λόγω εσφαλμένης διατύπωσης, ως προς το ορθό:

2.β) Εγκρίνει την παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου του παραβόλου (κωδ. παραβόλου:
24536514495901220059), σύμφωνα με το σημείο 2 του άρθρου 9 της διακήρυξης και του
άρθρου 127, παραγρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2806

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) οικ.
286548/8233/6-12-2018 και β) οικ. 292383/8384/12-12-2018 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας που
αφορoύν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στους κάτωθι
πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΔΑΪΝΑΒΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δίσκοι-Κασέτες-
Μικροφωνικές-Οικιακά Είδη-
Service TV
Ελ. Βενιζέλου 17, Χαλκίδα
Τ.Κ. 34100
Α.Φ.Μ.: 013739864
Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας

500,00€ 229/29-11-2018
2543/19-11-2018
ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
Πρακτικό 45ο Θέμα:
42ο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
V)
A/A: 3

Παροχή υπηρεσιών
ηχητικής κάλυψης για τον
εορτασμό της Ημέρας των
Ενόπλων Δυνάμεων στις
21-11-2018.

2. ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΜΑΤΙΔΗΣ
Ταχ/ρες εγγράφων &
δεμάτων
Μαυρογένους 2, Χαλκίδα
Τ.Κ. 34100
Α.Φ.Μ.: 066121433
Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας

1.495,44€ 5726/30-11-2018
798/02-04-2018
ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
Πρακτικό 14ο Θέμα:
44ο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
A/A: 2
ΑΔΑΜ:
18AWRD002917518

Παροχή υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς εγγράφων
και δεμάτων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας μηνός
Νοεμβρίου 2018.
Βάσει της αριθμ.
86802/2674/18-04-2018
Σύμβασης με ΑΔΑΜ:
18SYMV002960699

3. ΠΑΝΤ. ΣΑΛΕΜΗΣ - Ο.
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ Ο.Ε.
Τεχνικό Γραφείο
Ανελκυστήρων
Αντ. Νίκα 21, Χαλκίδα
Τ.Κ. 34100
Α.Φ.Μ.: 081432551
Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας

506,67€ 595/26-11-2018 798/02-04-2018
ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
Πρακτικό 14ο Θέμα:
44ο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
A/A: 3
ΑΔΑΜ:
18AWRD002917699

Παροχή υπηρεσιών της
ετήσιας συντήρησης των
πέντε (5) ανελκυστήρων
του Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας μηνός Νοεμβρίου
2018.
Βάσει της αριθμ.
88762/2743/19-04-2018
Σύμβασης με ΑΔΑΜ:
18SYMV002971155

4. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πυροσβεστικά - Ναυτιλιακά
Ωρίωνος 73, Χαλκίδα
Τ.Κ. 34100
Α.Φ.Μ.: 027585998
Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας

4.774,00€ 1419/05-12-2018 2379/31-10-2018
ΑΔΑ: Ω48Λ7ΛΗ-9ΟΖ
Πρακτικό 42ο Θέμα:
44ο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
A/A: 5
ΑΔΑΜ:
18AWRD003942088

Παροχή υπηρεσιών για
την αποκατάσταση του
συστήματος κατάσβεσης
FM200 σε λειτουργική
ετοιμότητα στον χώρο του
computer room του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας
βάσει της αριθμ.
262548/7443/13-11-2018
Σύμβασης με ΑΔΑΜ:
18SYMV004000410

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Συντήρηση & Επισκευή Η/Υ
Βάσεις Δεδομένων
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Συστημάτων Πληροφορικής
Μήλου & Ιθάκης 7, Χαλκίδα
Τ.Κ. 34100
Α.Φ.Μ.: 068577710
Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας

2.050,00€ 18/05-12-2018 798/02-04-2018
ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
Πρακτικό 14ο Θέμα:
44ο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
A/A: 1
ΑΔΑΜ:
18AWRD002917392

Παροχή υπηρεσιών για
την υποστήριξη
ηλεκτρονικού και
μηχανογραφικού
εξοπλισμού για την
εύρυθμη λειτουργία του
Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας και των
υπηρεσιών της μηνός
Νοεμβρίου 2018.

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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Βάσει της αριθμ.
98442/3052/02-05-2018
Σύμβασης με ΑΔΑΜ:
18SYMV003024957

6. ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ-
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Πήλικα 28, Χαλκίδα
Τ.Κ. 34100
Α.Φ.Μ.: 096000173
Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας

20.267,68€ 47/14-11-2018 130/22-01-2018
ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
Πρακτικό 4ο, Έκτακτο
Θέμα: 6ο

Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό
ελαιόδεντρων στα πλαίσια
του Προγράμματος
Συλλογικής
Καταπολέμησης του
Δάκου ελιάς στην Π.Ε.
Εύβοιας για τα έτη 2018-
2019 βάσει της αριθμ.
236616/6698/12-10-2018
Σύμβασης με ΑΔΑΜ:
18SYMV003847869

7. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΜΗΣ -
ΑΛΙΒΕΡΙ
Κύμη Τ.Κ. 34003
Α.Φ.Μ.: 096174622
Δ.Ο.Υ.: Κύμης

13.774,70€ 6/23-11-2018 130/22-01-2018
ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2
Πρακτικό 4ο, Έκτακτο
Θέμα: 6ο

Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό
ελαιόδεντρων στα πλαίσια
του Προγράμματος
Συλλογικής
Καταπολέμησης του
Δάκου ελιάς στην Π.Ε.
Εύβοιας για τα έτη 2018-
2019 βάσει της αριθμ.
233428/6617/10-10-2018
Σύμβασης με ΑΔΑΜ:
18SYMV003834128

8. Γ. ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΚΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΦΜ: 800543137
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

74,40€ 251/09-11-2018 2379/31-10-2018
ΑΔΑ: Ω48Λ7ΛΗ-9ΟΖ
Πρακτικό 42ο Θέμα:
44ο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
A/A: 4

Παροχή υπηρεσιών
επισκευής – συντήρησης
δύο (2) αλυσοπρίονων και
δύο (2) χορτοκοπτικών για
τις ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας.

9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Α.Ε. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΑΦΜ: 095618319
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

4.352,40€ 26359/27-11-2018 1443/25-06-2018
ΑΔΑ:6ΓΞΓ7ΛΗ-ΕΗ6

Παροχή υπηρεσιών για την
ανάλυση νερών, πόσιμου,
ιαματικών, θαλασσινού,
κολυμβητικών δεξαμενών,
εμφιαλωμένων καθώς και
υγρών αποβλήτων για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της
Π.Ε. Εύβοιας βάσει της
αριθμ. πρωτ.:
158425/4738/05-07-2018
(ΑΔΑΜ:
18SYMV003377005 2018-
07-05) Σύμβασης.

10. IT MASTER – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΨΟΜΥΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ – ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΦΜ: 997834183
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2.480,00€ 110/23-11-2018 2225/13-11-2017
(Πρακτικό 42ο,
θέμα:49ο,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ,
α/α:4,
ΑΔΑ:7ΚΖΧ7ΛΗ-ΡΧΟ,
ΑΔΑΜ:17AWRD0022

Παροχή υπηρεσιών
εγκατάστασης δομημένης
καλωδίωσης και
εξοπλισμού (επέκταση
καλωδίωσης σε
υφίσταμενες θέσεις
εργασίας καθώς και
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95794 2017-11-24) προσθήκη νέας
καλωδίωσης για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Α’/βαθμιας Εκπαίδευσης
της Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

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

3.949,40€ 196484/22-10-
2018

493/27-03-2017
ΑΔΑ:
720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

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

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ Ε.Π.Ε.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΦΜ:099818660
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2.675,92€ 14/26-11-2018

2379/31-10-2018
(Πρακτικό 42ο,
θέμα: 44ο,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ,
α/α:10 & 11)
ΑΔΑ:Ω48Λ7ΛΗ-
9ΟΖ,
ΑΔΑΜ:18AWRD003
944485 2018-11-02

Παροχή υπηρεσιών για την
τοποθέτηση –
εγκατάσταση
ανταλλακτικών και την
επισκευή & συντήρηση του
με αριθμ. κυκλοφορίας
ΚΗΗ 6869 ΦΙΧ DAIMLER
BENZ όχημα πολιτικής
προστασίας της Π.Ε.
Εύβοιας.

3. ΜΠΟΥΤΡΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΦΜ: 063110150
ΔΟΥ:ΧΑΛΚΙΔΑΣ

148,80€ 97/05-12-2018

1880/27-08-2018
(Πρακτικό 33ο,
θέμα: 29ο,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,
α/α:2)
ΑΔΑ:6Ψ717ΛΗ-ΑΡΗ

Παροχή υπηρεσιών για
την επισκευή βλάβης
(εργασία αντικατάστασης
ηλεκτροβάνας, πλήρωση
κυκλώματος νερού,
ρύθμιση πίεσης, έλεγχος
στεγανότητας, εξαέρωση)
σε μονάδα κλιματισμού
στους χώρους των
γραφείων του 2ου ορόφου
της Π.Ε. Εύβοιας.

4. ΜΠΟΥΤΡΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΦΜ: 063110150
ΔΟΥ:ΧΑΛΚΙΔΑΣ

868,00€ 98/05-12-2018
2379/31-10-2018
(Πρακτικό 42ο,
θέμα: 44ο,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ,
ΠΙΝΑΚΑΣ 2, α/α:2)
ΑΔΑ:Ω48Λ7ΛΗ-9ΟΖ

Παροχή υπηρεσιών
ετήσιας συντήρησης των
καυστήρων της Π.Ε.
Εύβοιας.

5. GJIKA ANAMARIA
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ & 500,00 457/11-12-2018

2543/19-11-2018
(Πρακτικό 45ο,

Παροχή υπηρεσιών
ηχητικής κάλυψης για τον
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ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΘΕΑΜΑΤΩΝ
ΑΦΜ: 114716460
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

θέμα: 42ο,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V,
α/α:4)
ΑΔΑ:Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ

εορτασμό της Επετείου
της Εθνικής Αντίστασης
που πραγματοποιήθηκε
στη Χαλκίδα (Πλατεία
Αγίου Νικολάου) στις
25/11/2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2807

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 292171/4559/12-
12-2018 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 βεβαίωση παροχής 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:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2808

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 38ο: Μερική ανάκληση των υπ΄αριθμ. 2058/2017 και 69/2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης αποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
και καταπτώσεων εγγυητικών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
291405/8352/12-12-2018 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

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
ΦΠΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ –
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ –
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ 1
ΑΦΜ:110979901
p.kthanos@yahoo.
gr

620,00 5-12-2018 607/5-12-2018
2385/31-

-10-2018 ΠΡ42
ΘΕΜΑ 50

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ –
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ,
ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
(ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
2018-2019)
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αποφασίζει ομόφωνα
Ανακαλεί μερικώς τις κάτωθι αποφάσεις της περί έγκρισης αποποιήσεων δρομολογίων

μεταφοράς μαθητών και καταπτώσεων εγγυητικών στην Π.Ε. Εύβοιας, σε συνέχεια των
λαμβανομένων υπόψη στις ως άνω εισηγήσεις της υπηρεσίας:

1. Την υπ΄αριθμ. 2058/2017 απόφαση ως εξής: Ανακαλείται το σημείο ii) της εν λόγω
απόφασης, που αφορά σε έγκριση μερικής κατάπτωσης της εγγυητικής συμμετοχής της Σαλεμή
Κυριακής κατά το ποσό των 88,74 €.

2. Την υπ΄αριθμ. 69/2018 απόφαση ως εξής: Ανακαλείται το σημείο iii) της εν λόγω
απόφασης, που αφορά σε έγκριση μερικής κατάπτωσης της εγγυητικής συμμετοχής του Κρινή
Ευαγγέλου κατά το ποσό των 393,44 €.

Η μερική ανάκληση των αριθμ. 2058/2017 και 69/2018 αποφάσεων Ο.Ε. άρχεται από την
έγκριση της παρούσας εισήγησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2809

ΘΕΜΑ 39ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το
σχολικό έτος 2018-2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
291407/8353/12-12-2018 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:
1. Την τροποποίηση – επανακοστολόγηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της

Π.Ε. Εύβοιας σχολικού έτους 2018-2019, που αποτυπώνονται στον πίνακα του Παραρτήματος
Ι του παρόντος, και των σχετικών προς σύναψη συμβάσεων.

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

Η τροποποίηση των εν λόγω δρομολογίων άρχεται από την έγκριση της παρούσας
εισήγησης.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2810

ΘΕΜΑ 40ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή προσωρινού μειοδότη δρομολογίου (τμήμα
87 του με Αριθμ. Πρωτ. 2346/2017 διαγωνισμού) μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μετά
την έκφραση γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. (T.T.)
248386/1656/12-12-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και την με αριθμ.
235950/7947/12-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκαν οι ενδιαφερόμενοι κ.κ. Ιωάννης
Μπακαλέξης και Σπύρος Γεραντώνης.

Μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ιδιάζον θέμα η
Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλλει το θέμα για περαιτέρω νομική διερεύνηση.

Ο κ. Μπακαλέξης εξέφρασε αντιρρήσεις επί της διαδικασίας αλλά και για την κατ΄
εξακολούθηση αναβολή του θέματος, παρά το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε. έχει
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γνωμοδοτήσει σχετικά σε συνέχεια της με αριθμό 2216/15-10-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2811

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση τροποποίησης μισθωτηρίου (αρχική σύμβαση μίσθωσης), όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει τροποποιητικών συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου επί της οδού
Παπαποστόλου & Αρκαδίου 6 στη Λαμία, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
292268/9569/12-12-2018 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 τροποποίηση του από 26/09/2005 μισθωτηρίου (αρχική σύμβαση

μίσθωσης), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει των υπ’ αριθμ. 01/10/2010,
06/03/2013 και 23/10/2017 τροποποιητικών συμβάσεων μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού
Παπαποστόλου & Αρκαδίου 6 στη Λαμία, το οποίο πλέον θα χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση του αρχείου τη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας αλλά και για τη στέγαση της
Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής της Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2812

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες τραπεζών,
αμοιβές και υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 281958/4401/12-
12-2018 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:
α) Τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες τραπεζών,

εισφορές, αμοιβές και υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών και παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, 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
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή
τηλεπικοινωνιακών
τελών όλων των
γραφείων της Π.Ε.
Ευρυτανίας καθώς και
των γραφείων της
Α/θμιας, Δ/θμιας

03.073.
0824.01

Υποχρεώσει
ς από
παροχή

τηλεπικοινω
νιακών

υπηρεσιών

1.000,00 16.600,00 15.600,00 0,00
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Εκπ/σης και ΚΕΔΔΥ
στο Νομό Ευρυτανίας,
για το έτος 2018.

2

Η δαπάνη αφορά την
επισκευή αναλυτή
καυσαερίων βενζίνης
για τις ανάγκες του
τμήματος ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ/νιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

03.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

1.215,20 4.589,20 3.374,00 0,00

3

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή τόκων
Δανείου αριθμού
18.202/2-3-2007 της
Π.Ε.Ευρυτανίας για το
έτος 2018.

03.073.
6111.01

Τόκοι
δανείων

εσωτερικού
10,00 134.976,34 134.966,34 0,00

4

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή για αμοιβή
και προμήθεια υπέρ
του Ταμείου
Παρακαταθηκών &
Δανείων για το έτος
2018 (από κατανομή
ΚΑΠ επενδυτικών
δαπανών).

03.071.0
874.01

Αμοιβές και
προμήθειες
τραπεζών

και
πιστωτικών
ιδρυμάτων

2.000,00 4.200,00 1.700,00 500,00

5

Η δαπάνη αφορά την
ετήσια εισφορά της
Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας
στην αστική εταιρεία
Μ.Κ.Ο της ΠΣΕ με την
επωνυμία
«Οργανισμός
Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας - ΟΠΑΣΤΕ»
σύμφωνα με τις
219/2017 & 6/2018
αποφάσεις του
Περιφ. Συμβουλίου
της Π.Σ.Ε και τις
62/2018, 250/2018 &
323/2018 αποφάσεις
Π.Σ περί 1ης, 4ης & 6ης
Τροποποίησης του
Τεχνικού Προγ/τος
Δημοσίων
Επενδύσεων της
Π.Ε.Ε, όπου
εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο.
(ΚΑΠ 2018)

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 40.000,00 70.000,00 30.000,00 0,00

β) Απολογιστικά τις κάτωθι δαπάνες προμήθειας πετρελαίου κίνησης (ντίζελ), οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν λόγω εκτάκτου και κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
που προέκυψαν λόγω έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις &
χιονοπτώσεις) από τις 16-11-2018 στο νομό Ευρυτανίας:
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Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε
Ποσό

δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου

προϋπολογισμο
ύ και

αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 1.658lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε της Π.Ε.
Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου
Ράχη - Τυμφρηστού-
Βράχος - Αγία Τριάδα
- Κρίκελλο - Ψηλός
Σταυρός - όρια Νομού
και του οδικού δικτύου
Άγραφα - όρια Νομού
κατά την 20η
Νοεμβρίου 2018, από
το Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ004110941

03.073.
5151.01

Δαπάνες
αντιμετώπισης

φυσικών
καταστροφών

2.463,81 34.800,00 28.129,80 4.206,39

2

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 748lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου
Ράχη-Τυμφρηστού-
Βράχος - Αγία Τριάδα
- Κρίκελλο - Ψηλός
Σταυρός-όρια Νομού
και του οδικού δικτύου
Άγραφα-όρια Νομού
κατά την 21η
Νοεμβρίου 2018, από
το Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ004110941

03.073.
5151.01

Δαπάνες
αντιμετώπισης

φυσικών
καταστροφών

1.111,54 34.800,00 30.593,61 3.094,85

3

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 958lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε της Π.Ε.
Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως
για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου

03.073.
5151.01

Δαπάνες
αντιμετώπισης

φυσικών
καταστροφών

1.423,60 34.800,00 31.705,15 1.671,25
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Ράχη-Τυμφρηστού-
Βράχος - Αγία Τριάδα-
Κρίκελλο - Ψηλός
Σταυρός - όρια Νομού
και του οδικού δικτύου
Άγραφα - όρια Νομού
κατά την 22η
Νοεμβρίου 2018, από
το Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος.
18REQ004110941

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2813

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 292184/4044/12-
12-2018 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 τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης των παρακάτω Πιστοποιήσεων

- λογαριασμών - έργων - μελετών – προμηθειών από τον προϋπολογισμό Δ.Ε της Π.Ε. Φωκίδας
σύμφωνα με το αρθ. 5 του Ν.4071/2012, ως εξής:

Α/Α 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.
πληρωμή

προμηθειών
τραπεζών

02.04.071.087
4.01

Αμοιβές και
προμήθειες
τραπεζών και
πιστωτικών
ιδρυμάτων

1.700,00 3.710,00 607,50 1.402,50

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.700,00 3.710,00 607,50 1.402,50

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2814

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
290323/4027/11-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την 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 της υπηρεσίας ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής
σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

(ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΤΩΝ ΚΗΥ-7934 ΚΑΙ

ΙΤΝ 9893 ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ-
ΛΙΠΑΝΣΗ-
ΑΞΕΣΟΥΑΡ-
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
22 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.:226507235
2

ΑΦΜ:129952403
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
47/3-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
2663
ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-
39Μ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:08
61

Αρ. Δέσμευσης
4677/6-12-
2018
Α/Α 5275

ΑΔΑ:
7Σ5Κ7ΛΗ-774

37,20
ΕΥΡΩ

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ FAX
ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:
2265023670
ΑΦΜ:
069940106
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
25/25-6-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1447
ΑΔΑ:
6ΓΞΓ7ΛΗ-ΕΗ6

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1111

Αρ. Δέσμευσης
3314/26-6-
2018
Α/Α 3554

ΑΔΑ:
Ω6Ζ77ΛΗ-Ω94

827,52
ΕΥΡΩ

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ FAX
ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

΄΄ΠΕΡΛΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ΄΄
ΣΑΛΩΝΩΝ 33
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.:
2265022500

ΑΦΜ:034118458
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
25/25-6-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1447
ΑΔΑ:
6ΓΞΓ7ΛΗ-ΕΗ6

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1111

Αρ. Δέσμευσης
3314/26-6-
2018
Α/Α 3554

ΑΔΑ:
Ω6Ζ77ΛΗ-Ω94

70,00
ΕΥΡΩ

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ FAX
ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

΄΄ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ΄΄
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
14 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.:
2265029436

ΑΦΜ:
046190435
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
25/25-6-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1447
ΑΔΑ:
6ΓΞΓ7ΛΗ-ΕΗ6

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1111

Αρ. Δέσμευσης
3314/26-6-
2018
Α/Α 3554

ΑΔΑ:
Ω6Ζ77ΛΗ-Ω94

300,00
ΕΥΡΩ
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Β. Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 2645/3-12-2018 απόφασή της περί έγκρισης α) διενέργειας
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του
εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας”, συνολικού ποσού 50.000,00 € με ΦΠΑ, β)
των όρων της διακήρυξης και γ) της σχετικής δέσμευσης πίστωσης, ως προς τον ΚΑΕ, από το
λανθασμένο “ΚΑΕ 9477” στο ορθό “ΚΑΕ 9479”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2815

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 291348/8347/12-
12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει 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:

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ FAX
ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:
2265023670
ΑΦΜ:
069940106
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
47/3-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
2663
ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-
39Μ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1111

Αρ. Δέσμευσης
4678/6-12-
2018
Α/Α 5276

ΑΔΑ:
72ΞΤ7ΛΗ-ΙΓ7

798,48
ΕΥΡΩ

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ FAX
ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α.ΛΑΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ-
ΧΑΛΕΠΑ 25
ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.11141

ΤΗΛ.:210382421
2
ΑΦΜ:069085982
Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
47/3-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ:
2663
ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-
39Μ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
1111

Αρ. Δέσμευσης
4678/6-12-
2018
Α/Α 5276

ΑΔΑ:
72ΞΤ7ΛΗ-ΙΓ7

69,44
ΕΥΡΩ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ

Σ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

αμοιβή για εργασία
κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές
ώρες έτους 2018 02.02.073.0

512.01

Αμοιβή για
εργασία κατά

τις
εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές

ώρες

3.000,00 18.436,05 15.436,05 0,00
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2. α) Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 381/12-02-2018 απόφασή της και συγκεκριμένα την
παράγραφο Δ, ΚΑΕ 0823, που αφορά στην πολυετή υποχρέωση δαπάνης παροχής υπηρεσιών
διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και
των Δ/νσεων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης του νομού, για το έτος 2018, συνολικού ποσού
10.000,00€, ως προς την κατανομή του ποσού της σύμβασης στα έτη 2018, 2019, ως εξής:
Για το έτος 2018 8.000,00€
Για το έτος 2019 2.000,00€

β) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών
διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και
των Δ/νσεων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης του νομού, για το έτος 2018, ποσού 1.000,00€
λόγω της ανωτέρω τροποποίησης της πολυετούς δέσμευσης.

3. Εγκρίνει την ανάκληση της δέσμευσης με ΚΑΕ 1512.02, ποσού 1.000,00€, αρ.
δέσμευσης 346.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2816

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 291349/8348/12-
12-2018 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:
1. τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω πιστοποιήσεων

- λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

2

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

02.02.073.0
831.01

Ύδρευση &
Άρδευση

3.000,00 16.000,00 13.000,00 0,00

3

αποζημίωση
Ελεγκτών -
γεωπόνων,
κτηνιάτρων κλπ, που
διενεργούν
φυτοϋγειονομικούς
ελέγχους και
ελέγχους
ποιότητας-
καταλληλότητας
(αρ.14-ν.3460/2006)
για κάλυψη δαπάνης
πρόσθετων τελών
κτηνιατρικών ελέγχων
έτους 2018

02.02.073.0
567.01

Αποζημίωση
ελεγκτών-
γεωπόνων,
κτηνιάτρων
κλπ, που
διενεργούν

φυτοϋγειονομ
ικούς

ελέγχους και
ελέγχους
ποιότητας-

καταλληλότητ
ας (αρ.14-

ν.3460/2006)

5.696,00 6.236,00 0,00 540,00

4

πληρωμή δαπανών
κοινοχρήστων
Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης για το
έτος 2018

02.02.073.1
512.01

Προμήθεια
καυσίμων
θέρμανσης
και δαπάνες
κοινοχρήστω

ν

1.000,00 16.916,67 15.916,67 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.696,00 57.588,72 44.352,72 540,00
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2. την ανάκληση της κάτωθι δέσμευσης πίστωσης:
KAE 6111.01 ΠΟΣΟ: 10.000,00€- Α/Α δέσμευσης 1619

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2817

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 292402/8386/12-
12-2018 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 ΙΙ 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 2818

ΘΕΜΑ 48ο: 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. 292153/8109/12-
12-2018 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

Αμοιβή στη δικηγόρο που
θα οριστεί για την υπόθεση
της εταιρείας με την
επωνυμία SUNLIGHT ΑΕΒΕ
στη δικάσιμο 27-2-
2019,σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

1.416.08 39.401,76 33.703,57 5.698,19

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.416.08 39.401,76 33.703,57 5.698,19 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2819

α/α
Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΚΑΕ

1 την πληρωμή χρεολυσίων δανείων εσωτερικού
έτους 2018 16.000,00 02.02.071.6121.01

2 πληρωμή αμοιβών και προμηθειών τραπεζών
και πιστωτικών ιδρυμάτων 4.000,00 02.02.071.0874.01
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ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 292216/8116/12-

12-2018 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 της
υπηρεσίας 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
Προμήθεια δέκα (10)
τηλεχειριστηρίων
μπάρας εισόδου στο
κεντρικό πάρκινγκ

ΑΦΟΙ Λ. ΤΟΛΙΑ ΟΕ

Α.Φ.Μ. 099910740

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2612/26-11-18

ΑΔΑ

69ΒΠ7ΛΗ-ΨΚΜ

&

2665/3-12-18

ΑΔΑ

6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ

073.1723.01

4652/30-11-18

ΑΔΑ

Ω3ΙΑ7ΛΗ-4ΩΣ

&

4697/7-12-18

ΑΔΑ

ΩΑΙ17ΛΗ-24Ω

377,00€

2

Προμήθεια δώρων
παιδιών του ειδικού
δημοτικού σχολείου
& νηπιαγωγείου
Λιβαδειάς

ΓΑΛΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΕ

Α.Φ.Μ. 99844087

Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

2550/19-11-18

ΑΔΑ

Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ
073.0845.01

4565/22-11-18

ΑΔΑ

6Μ547ΛΗ-3ΥΜ
536,33€

3
Προμήθεια
μπαταριών Η/Υ της
αίθουσας Μετ/ρων
Θήβας.

ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΕΜΠ
ΜΕΠΕ

ΑΦΜ 999469110

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2665/3-12-18

ΑΔΑ

6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ
073.1723.01

4694/7-12-18

ΑΔΑ

Ω4ΟΞ7ΛΗ-Κ4Ε
550,00€

4 Προμήθεια δύο (2)
οθόνων Η/Υ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.-
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ Θ. ΟΕ

ΑΦΜ 082566157

Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2199/8-10-18

ΑΔΑ

970Ο7ΛΗ-52Ζ
073.1723.01

4208/11-10-18

ΑΔΑ

7ΧΤΚ7ΛΗ-54Β
220,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2820

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2018, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 292329/9571/12-
12-2018 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

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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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:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2821

ΘΕΜΑ 51o: 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. 292511/9575/12-
12-2018 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 δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2018 της Π.Ε.

Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου προς
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(προσφυγή Α.Ε.
“ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ”)

Έγγραφο 206238/1390/12-
12-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

184,76

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
σχετικά με την έγκριση του
3ου πρακτικού της
επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για το έργο
“Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδένδρων στα πλαίσια
του προγράμματος
συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς έτη 2018-2019
στην Π.Ε. Φθιώτιδας”
σύμφωνα με την αριθμ.
291878/1890/12-12-2018
Απόφαση Περιφερειάρχη
Στ.Ελλάδας

Έγγραφο 292172/1901/12-
12-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

396,80 140.032,60 105.409,36 34.623,24

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 581,56
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1 Ενισχύσεις Βιομ. Βιοτεχν. Ξενοδ. κλπ.
ενισχύσεων, νέος επενδυτικός Ν.3908/2011

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 024

01.071.
9452

849.767,67

2 Ενισχύσεις Βιομ. Βιοτεχν. Ξενοδ. κλπ.
Επιχ/σεων - Δαπάνες πάσης φύσης
αποζημιώσεις
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 024

01.071.
9452

50.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2822

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 29118/9564/12-12-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των 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 της υπηρεσίας 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
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Προμήθεια γραφικής
ύλης για το τμήμα

μεταφορών Αταλάντης

(προμήθεια απο το
ελεύθερο εμπόριο άνω

των 20 χιλ.)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝ.
ΣΧΟΙΝΗ

ΑΦΜ: 064723055 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Εθ.
Αντίστασης 1 - Αταλάντη

2616/26-11-2018

ΑΔΑ:
69ΒΠ7ΛΗ-ΨΚΜ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
1111

Αρ. Δέσμευσης:
4668

ΑΔΑ:
63ΗΝ7ΛΗ-8ΝΥ

949,93

2

Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά

(στολισμός αίθουσας
Ισογείου κτηρίου Π.Σ.Ε.)

ΚΑΛΥΒΑ ΤΖΕΝΗ

ΑΦΜ: 012283348 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ.Δ/νση: Σκληβανιώτη
10

2761/3-12-2012

ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
0845

Αρ. Δέσμευσης:
4689

ΑΔΑ:
6ΞΚ07ΛΗ-ΡΡΤ

ΑΔΑΜ:
18REQ004172736

700,00€

3

Δαπάνη για
Χριστούγεννα και
Πρωτοχρονιά

(κεράσματα για τις
εθιμοτυπικές επισκέψεις

στο Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας)

Ι. ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 082140331
ΔΟΥ:Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:

Βαρδουσίων 28 - Λαμία

2761/3-12-2012

ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0845

Αρ. Δέσμευσης:
4687

ΑΔΑ:
6ΚΜΒ7ΛΗ-Ε64

ΑΔΑΜ:

18REQ004172461

500,00€

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2823

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 53ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπρασίας και την
κατακύρωση για το Τμήμα Β΄ του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2018 - 2019 στην
Π.Ε. Φθιώτιδας», μετά την νομική γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Φλώρου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη (α) την από 12-12-2018
γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Φλώρου που διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. (TT)
292126/1892/12-12-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. και (β) την με αριθμ.

4

Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά

(υπηρεσίες catering
Επίσημου εορτασμού

Πρωτοχρονιάς)

Αθ. Καραγεώργος &
Σια Ο.Ε.

ΑΦΜ: 9993522084
ΔΟΥ: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Φραντζή 67

2761/3-12-2012

ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0845

Αρ. Δέσμευσης:
4690

ΑΔΑ:
ΩΞΩΠ7ΛΗ-Ζ4Δ

ΑΔΑΜ:

18REQ004172927

700,00€

5

Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά
(προμήθεια
βασιλόπιτας)

ΠΑΝ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ &
ΣΙΑ ΕΕ

ΑΦΜ: 998439760 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση:
Μακροπούλου 71 &
Ευαγγελιστρίας

2761/3-12-2012

ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
0845

Αρ. Δέσμευσης:
4693

ΑΔΑ:
Ω39Τ7ΛΗ-704

ΑΔΑΜ:
18REQ004172989

300,00€

6 Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά
(εκτύπωση

προγράμματος-
πρόσκλησης του

επίσημου εορτασμού
Πρωτοχρονιάς)

ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΑΦΜ: 999352104 ΔΟΥ
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση:
Θεμιστοκλέους 10 –

35100 Λαμία

2761/3-12-2012

ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0845

Αρ. Δέσμευσης:
4696

ΑΔΑ:
ΩΤΖ97ΛΗ-ΗΔ9

ΑΔΑΜ:
18REQ004173105

400,00€

7 Δαπάνη για την
Πρωτοχρονιά

(φωτογραφική κάλυψη
εκδήλωσης στο ισόγειο
κτιρίου της Π.Σ.Ε. για
τον επίσημο εορτασμό

πρωτοχρονιάς)

ΚΑΡΑΛΗΣ- ΑΞΕΛΗΣ-
ΚΑΡΑΛΗ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 998438160 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ.Δ/νση: Πατρόκλου 2

2761/3-12-2012

ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0845

Αρ. Δέσμευσης:
4700

ΑΔΑ:
7ΧΟ67ΛΗ-ΜΝΤ

ΑΔΑΜ:
18REQ004173139

400,00€

8

Προμήθεια
φαρμακευτικού υλικού”,
για τις ανάγκες του
κέντρου φιλοξενίας
προσφύγων στις
Θερμοπύλες της

Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΕΥΑΓ. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

&ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΦΜ: 999693250
ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑς

Ταχ. Δ/ση Καζούλυ 2

- Ε.Φ. 071
ΚΑΕ:
9459

ΣΑΕΠ
066

ΑΔΑ:
Ψ911465ΧΙ8-Φ3Ω

ΑΔΑΜ
18REQ004171729

2.500,00€

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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277/213928/18-09-2018 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Υιοθετεί την γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Φλώρου και συνεπώς:
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/1-08-2018 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 17-09-2018) της

επιτροπής διενέργειας του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2018 - 2019 στην
Π.Ε. Φθιώτιδας», που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού μειοδότη, ήτοι της Κ/ΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ – Γ. ΤΖΑΜΑΛΗΣ.

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό για το Τμήμα Β΄ της διακήρυξης 1ΔΑΟΚ/2018 με αρ.
πρωτ. 1795/24667/01-02-2018, ΑΔΑ:75ΕΑ7ΛΗ-ΑΞ5 και ΑΔΑΜ:18PROC002612974 2018-02-01
στον μειοδότη «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ – Γ. ΤΖΑΜΑΛΗΣ» (Α.Φ.Μ
997125981 ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) με την τιμή των 0,037 € πλέον ΦΠΑ 13% ανά προστατευόμενο
ελαιόδεντρο, που είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

Συνολικό προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ: τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν
είκοσι ένα και εξήντα λεπτά (352.121,60€) πλέον ΦΠΑ 13% για το έτος 2018 και αντιστοίχως για
το έτος 2019.

Συνολικό προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 704.243,20€ πλέον ΦΠΑ 13% για τα έτη
2018 – 2019 795.794,81€, για τον ψεκασμό 2.974.000 ελαιοδέντρων και για έως 3,2 ψεκασμούς
την κάθε δακική περίοδο 2018 και 2019.

Για το Τμήμα Α΄ ισχύει η αριθμ. 1412/25-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2824

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 54o: Α. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 341/5-02-2018 (ΑΔΑ:7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016) για ένα έτος. Β. Συγκρότηση νέας επιτροπής αξιολόγησης διενέργειας όλων
των διαγωνιστικών διαδικασιών της μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
286585/8235/6-12-2018 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. Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 341/5-02-2018 (ΑΔΑ:7Υ7Χ7ΛΗ-ΝΦΝ) απόφασή της περί

συγκρότησης Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) για ένα έτος, ως προς το σημείο Δ
αυτής, αντικαθιστώντας τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης διενέργειας όλων των
διαγωνιστικών διαδικασιών της μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας και αλλάζοντας τη διάρκεια
ισχύος της, ως εξής:

1. - Αντικαθίστανται τα μέλη της υπόψη επιτροπής, ως κάτωθι:
α) Το τρίτο τακτικό μέλος Σέγγος Γεώργιος, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Α’,

αντικαθίσταται από τον Αρδίτζογλου Λάζαρο, κλάδου ΠΕ Μηχ/γων – Μηχ/κων Α’, ως τρίτο
τακτικό μέλος.

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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β) Το τρίτο αναπληρωματικό μέλος Αρδίτζογλου Λάζαρος, κλάδου ΠΕ Μηχ/γων –
Μηχ/κων Α’, αντικαθίσταται από την Κλαρούδα Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Μηχ. Χωρ. & Περ.
Ανάπτυξης Α’, ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος.

γ) Το πρώτο αναπληρωματικό μέλος Καμαγιάννη Στεφανία, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Α’, αντικαθίσταται από τον Πιλάτη Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α’,
ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

2. - Αλλάζει η διάρκεια ισχύος της υπόψη επιτροπής αξιολόγησης, η οποία θα ισχύει από
την έγκρισή της και για ένα (1) έτος.

B. Συγκροτεί νέα επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας όλων των διαγωνιστικών
διαδικασιών της μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

1. Πέππας Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος
από τον Πιλάτη Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α’.
2. Μπουτσιούκης Δημήτριος, κλάδου ΠΕ Μηχ. Μεταλλειολόγων & Μεταλλουργών Α’,
αναπληρούμενος από την Γκίζα Βιολέτα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’.
3. Αρδίτζογλου Λάζαρος, κλάδου ΠΕ Μηχ/γων – Μηχ/κων Α’, αναπληρούμενος από την
Κλαρούδα Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Μηχ. Χωρ. & Περ. Ανάπτυξης Α’.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της ανωτέρω επιτροπής θα έχει την ευθύνη η
Σαραφίδου Ελπίδα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Γ’, αναπληρούμενη από την Σαββοπούλου
Σταματούλα, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Α’.

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο άρθρο 221 § 1 & 2 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. 341/5-02-2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2825

ΘΕΜΑ 55o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών
που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Φωκίδας (αντιμετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις - παγετό – καταπτώσεις, καθαρισμοί χειμάρρων αντιπλημμυρικής
προστασίας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
290558/5051/11-12-2018 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
Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παροχής

υπηρεσιών και εργασιών που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Φωκίδας
(αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις - παγετό – καταπτώσεις, καθαρισμοί χειμάρρων
αντιπλημμυρικής προστασίας):

Τακτικά μέλη
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε
Φωκίδας, ως πρόεδρος
ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, προϊστάμενος Εργαστηρίου Δ.Τ.Ε Π.Ε Φωκίδας, ως μέλος
ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ, ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε. υπάλληλος της Δ.Τ.Ε Π.Ε Φωκίδας, ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη
ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Χημικός μηχ/κος, προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Φωκίδας

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Εργοδηγός Δομικών Έργων, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Φωκίδας
ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εργοδηγός Τεχνίτης, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας

Έργο της επιτροπής είναι να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και
επιχειρησιακούς ελέγχους προς παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον
προβλέπεται από την σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις ή κρίνεται αναγκαίο, να συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα, τα οποία θα υποβάλλονται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων, προκειμένου να
ολοκληρώνεται η διαδικασία σύμφωνα με τον ν.4412/2016 και να αποστέλλονται στο
Περιφερειακό Ταμείο προς εκκαθάριση της δαπάνης.

Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την
έγκρισή της και την ανάρτησή της στο πρόγραμμα διαύγεια. Η θητεία των μελών θα είναι διετής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2826

ΘΕΜΑ 56o: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αγαθών & υπηρεσιών, αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση εργασιών ή παροχή
υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 290701/9517/11-
12-2018 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
Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 περί Οργάνων Διενέργειας
Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων του Ν. 4412/20164412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών”:

Α) Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τις
ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

1. Επιτροπή των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που στεγάζονται στο
Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία), για δαπάνες
που αφορούν όλη την Π.Ε. Φθιώτιδας και την έδρα.
2. Επιτροπή των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας (Πλ. Ελευθερίας 13, 35131, Λαμία).
3. Επιτροπή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.
4. Επιτροπή της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής ΠΣΕ
5. Επιτροπή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας.
6. Επιτροπή της Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΣΕ
7. Επιτροπή της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΣΕ
8. Επιτροπή της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας του τμήματος

Αταλάντης.
9. Επιτροπή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
10. Επιτροπή διαπίστωσης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων.
11. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων κίνησης και λιπαντικών.
12. Επιτροπή παραλαβής υλικών, εξοπλισμού, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην

υλοποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
13. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες

του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες, της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
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14. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για το έργο της μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
15. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες

της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Β) Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Γ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των άρθρων 127 και 221 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2015) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών»

Δ) Επιτροπή διαπίστωσης επισκευής και συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων
(σύμφωνα με την ΥΑ 3373/390/20-3-1975) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

Τα μέλη των επιτροπών που θα απαρτίζουν τις ανωτέρω επιτροπές είναι τα κάτωθι:

Α) Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τις
ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1. Επιτροπή των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία), αλλά και για δαπάνες που αφορούν όλη τη
ΠΕ Φθιώτιδα και την έδρα.

 Γεωργία Παπαδημητρίου του Ανδρέα, κλάδου Π.Ε. Χημικών (ειδ. Χημικών), υπάλληλος της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΣΕ, με αναπληρώτριά της την Πιλάτου Ελένη
του Φωτίου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού (ειδ. Διοικητικού - Λογιστικού), υπάλληλο της
Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ

 Δήμητρα Λύτρα του Χρήστου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ. Οικονομικού),
υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΣΕ, με αναπληρώτριά της την
Κωνσταντία Ανεστοπούλου του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ (ειδ.
Χειριστών Η/Υ), υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΣΕ

 Βασιλική Κυριάκη του Γεωργίου, κλάδουΤ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού (ειδ. Διοικητικού -
Λογιστικού), υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε., με αναπληρώτριά της την
Στυλιανή Κυρίτση του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου),
υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. Π.Σ.Ε.

2. Επιτροπή των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (Πλ. Ελευθερίας 13, 35131, Λαμία).

 Κων/νος Τσακωνίτης του Αγαμέμνονα, κλάδου Τ.Ε. Μηχ/κων (ειδ. Μηχ/γων - Μηχ/κων),
Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά του την Παναγιώτα
Κοντογιάννη του Βασιλείου, κλάδου Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδ. Κοινωνικής
Εργασίας), υπάλληλο της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας Π.Σ.Ε.

 Μαρία Ράρρα του Αθανασίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου),
υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ, με αναπληρώτριά της την Ευσταθία Τσιρίγκα του
Ευαγγέλου, κλάδου Π.Ε. Δ/κου - Οικ/κου (ειδ. Δ/κου), υπάλληλο της Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Σ.Ε..
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 Ιωάννης Μακρής του Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. Οδηγών (ειδ. Οδηγών) υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Ε.
ΠΣΕ, με αναπληρώτριά του την Στεργιοπούλου Αικατερίνη του Ηρωδίωνα κλάδου Δ.Ε.
Διοικητικών Γραμματέων (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου), υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Σ.Ε.

3. Επιτροπή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.
 Ιωάννης Ζωβοΐλης του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων-Μηχανικών),

υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μούρτζο του
Λαζάρου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών), υπάλληλο της
ίδιας Δ/νσης.

 Θεοδώρα Χριστοπούλου του Αλεξάνδρου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Έργων
Υποδομής), υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρώτριά της την
Ελευθερία Σταματίου του Δημητρίου, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων (ειδ. Υπομ/κων) υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε..

 Αλεξάνδρα Θειακοδημήτρη του Δημητρίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Μηχανικών),
υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρώτριά της την Σταυρούλα Ντόβα του
Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου), υπάλληλο της ίδιας
Δ/νσης.

4. Επιτροπή της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Π.Σ.Ε.
 Νικόλαος Φλώρος του Στυλιανού, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλος της

Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής ΠΣΕ, με αναπληρωτή του τον Κων/νο Κούτρα του
Νικολάου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης
Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Π.Σ.Ε.

 Γλυκερία Νιαβή του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλος της
Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής ΠΣΕ, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Γρίβα του
Ελευθέριου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 Ιωάννης Τζήκας του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας (ειδ. Τεχνολόγος
Γεωπονίας), υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής ΠΣΕ, με αναπληρωτή του
τον Κων/νο Ράμμο του Νικολάου, κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας (ειδ. Τεχνολόγος
Γεωπονίας), υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.

5. Επιτροπή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας.
 Νικόλαος Κούντζος του Ελευθερίου, κλάδου Δ.Ε. Δ/κων - Γραμματέων (ειδ. Δ/κων -

Γραμματέων), Προϊστάμενος του τμ. Γραμματείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά του την Μαρία Χάδου του Νικολάου, κλάδου Δ.Ε.
Διοικητικών - Γραμματέων (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 Ευαγγελία Κάτσικα του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονία (ειδ. Τεχνολόγος
Γεωπονίας), υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με
αναπληρώτριά της την Ευφροσύνη Μακρυγιάννη του Παναγιώτη, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ.
Γεωπόνων), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 Αναστάσιος Μαντζώρος του Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού - Γραμματέων (ειδ. Δ/κου -
Λογ/κου), υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με
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αναπληρώτριά του την Ευαγγελία Καλτσούλα του Φωτίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ.
Γεωπόνων), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

6. Επιτροπή της Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΣΕ.
 Κωνσταντίνα Χριστοπούλου του Αλεξάνδρου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Κτηνιάτρων),

υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή
της τον Παναγιώτη Αγραφιώτη του Ευαγγέλου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (ειδ.
Δ/κου- Λογ-κου), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 Παναγιώτα Νεοφωτίστου του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Κτηνιάτρων), υπάλληλος
της Δ/νσης Κτηνιατρικής Πολιτικής Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή της τον Ευάγγελο Μπλέτσα του
Κων/νου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.

 Χαράλαμπος Τσιγκόλης του Δημητρίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Κτηνιάτρων),
αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής Πολιτικής Π.Σ.Ε., με αναπληρώτριά του
την Ευφροσύνη Μακρυγιάννη του Παναγιώτη, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων),
υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.

7. Επιτροπή της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
 Μάρθα Λιάλιου του Χρήστου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού),

υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά της την
Μαρία Τσουκαλά του Παναγιώτη, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Τεχνολόγων - Μηχ/κων),
υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 Δήμος Κολίρης του Ιωάννη, κλάδου Τ.Ε. Μηχ/κων (ειδ. Μηχ/γων - Μηχ/κων), υπάλληλος της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο
Κανδηλάρη του Γεωργίου, κλάδου Τ.Ε. Μηχ/κων (ειδ. Ηλεκ/γων - Μηχ/κων), υπάλληλο της ίδιας
Δ/νσης.

 Απόστολος Καρύδας του Νικολάου, κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών (ειδ. Τεχνικών Οχημάτων),
υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας με αναπληρωτή του τον
Ευάγγελο Κριαρά του Θωμά, κλάδου Υ.Ε. Βοηθ. Προσωπικού (ειδ. εργατών καθαριότητας)
υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

8. Επιτροπή της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας του τμήματος
Αταλάντης.

 Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων -
Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων), υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας,
τμήμα Αταλάντης.

 Ιωάννης Κλωτσοτύρας του Παρασκευά, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Τεχνικών Οχημάτων),
υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, τμήμα Αταλάντης.

 Δημήτριος Τσατήρας του Αθανασίου, κλάδου - ειδ. Δ.Ε. Τεχνικών Οχημάτων, υπάλληλος της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας., τμήμα Αταλάντης με αναπληρώτριά του
την Μάρθα Λιάλιου του Χρήστου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού),
υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας

9. Επιτροπή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας
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 Βασιλική Τσιλίκα του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (ειδ. Δ/κου - Οικ/κου),
υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, με
αναπληρώτριά της την Αλεξάνδρα Πλατιά του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Επαγγελμάτών Υγειας &
Πρόνοιας (ειδ. Εποπτών Δημόσιας Υγείας), αναπληρώτρια Προισταμένη της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας.

 Βασιλική Κυρίτση του Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. Δ/κων Γραμματέων (ειδ. Διοικητικού – Λογιστικού),
υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Φθιώτιδας, με αναπληρωτή
της τον Ιωάννη Καναούτη του Δημητρίου, κλάδου Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδ.
Εποπτών Δημ. Υγείας), υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Φθιώτιδας.

 Ελένη Σαμαρά του Γεωργίου, κλάδου Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδ. Εποπτών
Δημόσιας Υγείας), υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Φθιώτιδας, με αναπληρωτή της τον Θωμά Ρίζο του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας
& Πρόνοιας (ειδ. Νοσηλευτών), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

10. Επιτροπή τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων – μηχανημάτων & προμήθειας υλικών
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

 Ιωάννης Ζωβοΐλης του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων-Μηχανικών),
υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Σπανό του
Ευθυμίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλος της ίδιας Δ/νσης

 Ηλίας Μακρής του Δημητρίου, κλάδου Δ.Ε. - ειδ. Οδηγών, υπάλληλος 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.

 Βασίλειος Αγγράς του Ανδρέα, κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών (ειδ. Τεχνικών Οχημάτων), υπάλληλος 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.

11. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων & λιπαντικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας

 Ιωάννης Μακρής του Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. Οδηγών (ειδ. Οδηγών), υπάλληλος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Μιντζιβήρη του Δημητρίου, κλάδου -
ειδ. Δ.Ε. Οδηγών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 Παναγιώτης Αγγράς του Ανδρέα, κλάδου - ειδ. Δ.Ε. Οδηγών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Σταύρου Σταυρομήτρου του Αλέξιου, κλάδου Δ.Ε.
Οδηγών (ειδ. Οδηγών), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 Νικόλαος Τσιαλαφούτας του Σπυρίδωνα, κλάδου Δ.Ε. Οδηγών (ειδ. Οδηγών), υπάλληλος της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Σολδάτο του Αθανασίου,
κλάδου-ειδ. Δ.Ε. Τεχνικών Οδηγών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

12. Επιτροπή παραλαβής υλικών, εξοπλισμού, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν
στην υλοποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας

 Ευθυμία Μόσχου του Κων/νου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού),
Προϊστάμενη της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού ΠΣΕ, με
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αναπληρωτή της τον Βασίλειο Καλώτα του Αντωνίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ.
Διοικητικού -Οικ/κου) υπάλληλος της ίδιας Δ/νσης.

 Ευσταθία Τσιρίγκα του Ευαγγέλου, κλάδου Π.Ε. Δ/κου - Οικ/κου (ειδ. Δ/κου), υπάλληλος της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά της την Μαρία Ράρρα
του Αθανασίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου), υπάλληλο της
Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ.

 Δημήτριος Γαλάνης του Ελευθερίου, κλάδου Π.Ε. Δ/κου - Οικ/κου - (ειδ.Δ/κου), υπάλληλος της
Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΣΕ, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο
Βασιλόπουλο του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής (ειδ. Πληροφορικής) υπάλληλος της
ίδιας Δ/νσης.

13. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τις
ανάγκες του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες, της ΠΕ Φθιώτιδας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 Αριστείδης Σώχος του Κοσμά, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (ειδ. Τεχνολόγων Γεωπονίας)
υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά
του την Μαρία Ράρρα του Αθανασίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, (ειδ. Δ/κου -
Λογ/κου), υπάλληλο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΣΕ.

 Ιωάννης Μακρής του Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. Οδηγών (ειδ. Οδηγών), υπάλληλος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Πολύζο Ζώη του Φιλίππου, κλάδου Π.Ε.
Μηχανικών (ειδ.Μηχ/γος Μηχ/κων), αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
ΠΣΕ.

 Κων/νος Τσακωνίτης του Αγαμέμνονα, κλάδου Τ.Ε. Μηχ/κων (ειδ. Μηχ/γων - Μηχ/κων),
Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο
Καρόπουλο του Ιωάννη, κλάδου Δ.Ε. Οδηγών (ειδ. Οδηγών) υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

14. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για το έργο της μεταφοράς
μαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 Φωτούλα Σφήκα του Δημητρίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ. Οικονομικού),
αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ, με αναπληρωτή της τον Ευθύμιο
Συράκη του Βασιλείου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων (ειδ. Διοικητικού), υπάλληλο της
Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. Π.Σ.Ε.

 Αθανάσιος Βασιλόπουλος του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής (ειδ. Πληροφορικής)
υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης ΠΣΕ, με αναπληρώτριά του την
Στυλιανή Κυρίτση του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου),
υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. Π.Σ.Ε.

 Μάριος Πολύζος του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (ειδ. Οικονομικού)
υπάλληλος της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού ΠΣΕ, με
αναπληρώτριά του την Σέλια Κοροδήμα του Πέρρυ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ.
Οικονομικού), υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. Π.Σ.Ε.
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15. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τις
ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας .

 Γεώργιος Αποστολόπουλος του Αποστόλου, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (ειδ. Πληροφορικής),

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε., με

αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Χρηστίδη του Παναγιώτη, κλάδου - ειδ. Τεχνικού Προσωπικού

με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 Δημήτριος Γαλάνης του Ελευθερίου, κλάδου Π.Ε. Δ/κου - Οικ/κου - (ειδ.Δ/κου), υπάλληλος της

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΣΕ, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο

Γαλάνη του Παναγιώτη, κλάδου Π.Ε. Δ/κου - Οικ/κου (ειδ. Διοικητικού), υπάλληλο της ίδιας

Δ/νσης.

 Ευθύμιος Συράκης του Βασιλείου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων (ειδ. Διοικητικού),

υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. Π.Σ.Ε, με αναπληρώτριά του την Μαργαρίτα

Καββαδία του Πέτρου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (ειδ. Διοικητικού), υπάλληλο της

Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. ΠΣΕ.

Β) Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 Κων/νος Μελέτης του Ιωάννη κλάδου Π.Ε. Χημικών (ειδ. Χημικών - Μηχ/κων), υπάλληλος της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Τσαμαδιά
Απόστολο του Δημητρίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΣΕ

 Κωνσταντίνο Περώνη του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων-Μηχανικών)
υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του Πολύζο Ζώη του Γεωργίου,
κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων-Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας Π.Σ.Ε..

 Φώτιος Παπαευσταθίου του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού),
υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ, με αναπληρωτή του τον Σκούρα Επαμεινώνδα του
Παναγιώτη, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού ΠΣΕ

Γ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των άρθρων 127 και 221 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών.

 Ευσταθία Χριστοπούλου του Χρήστου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (ειδ. Δ/κου -
Οικ/κου), αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Σ.Ε. με αναπληρωτή της
τον Ιωάννη Κοφινά του Ελευθερίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ. Δ/κου),
υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΣΕ.

 Νικόλαο Χαριζόπουλο του Χρήστου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλος της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή της τον Κάππο Γεώργιο
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του Δημητρίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού ΠΣΕ

 Βασιλική Κοντογεώργου του Βασιλείου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού (ειδ. Διοικητικού -
Οικ/κου), υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά της την
Μπαρτσώκα Αγαθή του Γεωργίου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολ Μηχανικών), υπάλληλο της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Φθιώτιδας.

Γραμματέας των Επιτροπών “αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης” & “αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των
άρθρων 127 και 221 του Ν. 4412/2016”, ορίζεται η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε.
Διοικητικών Γραμματέων (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου), υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΣΕ, με αναπληρώτριά της την Μαργαρίτα Καββαδία του Πέτρου,
κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (ειδ. Διοικητικού), υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού &
Δ.Ε. ΠΣΕ.

Δ. Επιτροπή διαπίστωσης επισκευής και συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων (σύμφωνα
με την ΥΑ 3373/390/20-3-1975) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

 Κων/νος Χριστόπουλος του Ευαγγέλου, κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών (ειδ. Τεχνικός), υπάλληλος 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.

 Αθανάσιος Καραπέτσας του Σταύρου, κλάδου - ειδ. Δ.Ε. Χειριστών Μηχ/των Έργων, υπάλληλος
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Ευστάθιο Παρδάλη του Κων/νου,
κλάδου Δ.Ε. Χειριστών Μηχ/των (ειδ. Χειριστών Μηχ/των), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 Αναστάσιος Αποστολόπουλος του Νικολάου, κλάδου - ειδ. Δ.Ε. Χειριστών Μηχ/των Έργων,
υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Παντελή Χουσιάδα του
Ηλία, κλάδου ειδ. Δ.Ε. Οδηγών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος.
Η διάρκεια των ανωτέρω επιτροπών είναι ετήσια, με έναρξη την 1/01/2019.
Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων
Υπηρεσιών, στη Δ/νση Οικονομικού - Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2827

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 Δημήτριος Αργυρίου Ιππολύτη Μπαλκούρα

Ευστάθιος Κάππος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας
αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με λεωφορεία και μισθωμένα ΤΑΞΙ μεταφοράς μαθητών για τα τρία σχ. έτη
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Αριθμός
Απόφασης

Αιτιολογία

1 931 ΤΡΙΑΔΑ-ΨΑΧΝΑ-Ν.
ΑΡΤΑΚΗ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 30.4
00

10,55 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

114,5
8

114,58 0,00
%

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

*Η
επανακοστολόγησ
η έως το 50% της
προαίρεσης βάσει
της σχετικής
διακήρυξης
ισούται με 171,87
(= 114,58+
114,58*50%)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

931 ΤΡΙΑΔΑ-
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ-
ΨΑΧΝΑ-Ν.
ΑΡΤΑΚΗ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) -
ΠΙΣΣΩΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 47.0
00

14,06 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

0,00
%

171,8
7* 171,87

Αριθμ.
Απόφασης Ο.Ε
1731/2018 &
1927/2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης της
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΚΑΜΑΡΕΣ)
προσθήκης των
οικισμών
ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ
(ΕΕΕΕΚ ΕΥΒΟΙΑΣ),
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ,ΡΙΤΣ
ΩΝΑ.
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Αιτιολογία

2 939 ΨΗΛΗ – ΡΑΧΗ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-
ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 4.000 0 22,26 14,88 33,15% ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑΕ 2359

*Η
επανακοστολόγηση
έως το 50% της
προαίρεσης βάσει
της σχετικής
διακήρυξης ισούται
με 33,39 (= 22,26+
22,26*50%)

939 ΨΗΛΗ – ΡΑΧΗ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-
ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 12.000 0 33,15% 33,39* 22,32 Αριθμ.
Απόφασης Ο.Ε

511/2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης των
οικισμών ΚΑΡΑΚΑΣ,
ΠΑΝΟΡΑΜΑ και
προσθήκης του
οικισμού ΡΙΤΣΩΝΑ.
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σε €

Προσωρινός
Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
Απόφασης

Αιτιολογία

3 533 ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.-2

2 5.20
0

0,00 24,84 24,34 2,01
%

ΚΑΛΦΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΕ 2385

*Η
επανακοστολόγησ
η έως το 50% της
προαίρεσης βάσει
της σχετικής
διακήρυξης
ισούται με 36,51 (=

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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24,84+ 24,84*50%)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

533 ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ

2 12.9
00

0,00 2,01
%

36,51
*

35,78 Αριθμ.
Απόφασης Ο.Ε
1326/2018 &
1646/2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
προσθήκης του
οικισμού ΕΡΕΤΡΙΑ.
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ο
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ό
κόστος
σε €

Προσωρινός
Ανάδοχος
Τ Α Ε

Αριθμός
Απόφασης

Αιτιολογία

4 1003 ΛΕΥΚΑΝΤΙ –
ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΚΑΜΑΡΕΣ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 11.0
00

0,00 39,04 19,10 51,08
%

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΕ 2214

*Η
επανακοστολόγησ
η έως το 50% της
προαίρεσης βάσει
της σχετικής
διακήρυξης
ισούται με 58,56 (=
39,04+ 39,04*50%)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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1003 ΛΕΥΚΑΝΤΙ- Ν.
ΛΑΜΨΑΚΟΣ-
ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 26.5
00

0,00 51,08
%

58,56
*

29,28 Αριθμ.
Απόφασης Ο.Ε

1732/2018
όπως

διορθώθηκε με
την αρ.

2016/2018
απόφαση Ο.Ε.

Αριθμ.
1930/2018
απόφαση

κατακύρωσης
2ων μειοδοτών

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης του
οικισμού
ΚΑΜΑΡΕΣ και
προσθήκης των
οικισμών Ν.
ΛΑΜΨΑΚΟΣ,
ΡΙΤΣΩΝΑ.

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής
Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1. Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση εκατόν
δέκα τμχ. (110) τερματικών μονάδων ψύξης –
θέρμανσης (FAN COIL) για τις ανάγκες του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι
οι εξής:
 Χημικός καθαρισμός εξατμιστών
 Έλεγχος σωλήνωσης αποχέτευσης
 Έλεγχος λειτουργίας ταχυτήτων

ανεμιστήρων
 Έλεγχος άξονα κινητήρα ανεμιστήρα
 Λίπανση τριβέων και εδράνων
 Καθαρισμός φίλτρων
 Καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων και

έλεγχος φλοτέρ μικροαντλίας ανύψωσης
(κασέτες).

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εμπόριο-Εγκαταστάσεις-service
κλιματισμού αερισμού

Ωρίωνος 60

34100 Χαλκίδα

ΑΦΜ: 063680354

ΔΟΥ: Χαλκίδας

268952/7677 2606/26-11-2018
Πρακτικό 46ο, θέμα:42ο,
α/α: 4
ΑΔΑ: 69ΒΠ7ΛΗ-ΨΚΜ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0869

280229/8029
ΑΔΑ: ΩΝ0Λ7ΛΗ-ΣΗ8
ΑΔΑΜ:
18REQ004118082 2.591,60€

2. Προμήθεια υλικών για την συντήρηση του
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
Η προμήθεια αναλύεται ως εξής:
1. Λιπαντέλαιο,15W40 Lit 40
2. Αντιψυκτικό Lit 60
3. Φίλτρο αέρα Τεμ.1
4. Φίλτρο πετρελαίου Τεμ.1
5. Φίλτρου λαδιού Τεμ.1
6. Φίλτρο νερού Τεμ.1
7. Μπαταρίες 180AH Τεμ.2
8. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου 100 lt. Τεμ.1

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΟ.ΝΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Φαρμακίδου 14

34100 Χαλκίδα

ΑΦΜ: 069797070

ΔΟΥ: Χαλκίδας

238626/6740 2317/22-10-2018
Πρακτικό 41ο, θέμα:46ο,
α/α: 4
ΑΔΑ: ΩΥΗΗ7ΛΗ-Ζ5Ι

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1329

247796/6999
ΑΔΑ: 6Κ0Ο7ΛΗ-9ΤΔ

1.463,20€

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής
Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

3. Παροχή υπηρεσιών εργασίας για την
συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους
(Η/Ζ) του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
Η παροχή υπηρεσιών αναλύεται ως εξής:
1. Διαδικασία αφαίρεσης καυστήρων
2.Μεταφορά καυστήρων στις εγκαταστάσεις
πιστοποιημένου οίκου για τον καθαρισμό και
καλυμπράρισμα σύμφωνα με τα standar του
κατασκευαστή.
3. Τοποθέτηση των καυστήρων στον κινητήρα.
4. Ρύθμιση καυστήρων και βαλβίδων.
5. Έλεγχος εκκίνησης και διακοπή λειτουργίας
του Η/Ζ (αυτόματα ή χειροκίνητα).
6. Έλεγχος και ρύθμιση ταχύτητας –
συχνότητας του Η/Ζ.
7. Έλεγχος θερμοκρασίας νερού ψύξης.
8. Έλεγχος απόχρωσης καυσαερίων.
9. Έλεγχος πίεσης λιπαντελαίου.
10.Έλεγχος μεταβολής τάσης σε συνάρτηση
με τα φορτία.
11. Έλεγχος μεταβολής συχνότητας σε
συνάρτηση με τα φορτία.
12. Έλεγχος συμμετρίας της τάσης των
φάσεων χωρίς φορτίο και υπό φορτίο.
13. Έλεγχος των ασφαλιστικών διατάξεων.
14. Έλεγχος φόρτισης υπό διάφορα
προοδευτικά φορτία.
15. Εγκατάσταση δεξαμενής πετρελαίου 100lt
και σύνδεση με την αντλία με δίκτυο από
σωλήνα χαλκού.

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΟ.ΝΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Φαρμακίδου 14

34100 Χαλκίδα

ΑΦΜ: 069797070

ΔΟΥ: Χαλκίδας

238626/6740 2317/22-10-2018
Πρακτικό 41ο, θέμα:46ο,
α/α: 4
ΑΔΑ: ΩΥΗΗ7ΛΗ-Ζ5Ι

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1329

247796/6999
ΑΔΑ: 6Κ0Ο7ΛΗ-9ΤΔ

1.798,00€

4. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων στα πλαίσια
των δημοσίων σχέσεων για την περίοδο των
εορτών για τις ανάγκες του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας.
Η προμήθεια αναλύεται ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φαρμακίδου 3

34100 Χαλκίδα

262121/7437 2542/19-11-2018
Πρακτικό 45ο, θέμα:41ο,
α/α: 1
ΑΔΑ: Ω5ΣΣ7ΛΗ-01Γ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0845

271890/7776
ΑΔΑ: 7ΣΡ97ΛΗ-206

500,00€

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής
Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

α) ένα (1) σετ γραφείου, β) ένα (1) κηροπήγιο,
γ) ένα (1) καράβι, δ) ένα (1) πρες παπιέ, ε)
πέντε (5) ρόδια, στ) πέντε (5) γούρια 2019.

ΑΦΜ: 015182113

ΔΟΥ: Χαλκίδας

5. Προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων τροχήλατων
καλοριφέρ λαδιού για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας.

ΤΟΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 76
34100 Χαλκίδα

ΑΦΜ: 999189462

ΔΟΥ: Χαλκίδας

275480/7879 2660/03-12-2018
Πρακτικό 47ο, θέμα:36ο,
α/α: 3
ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1712

287309/8248
ΑΔΑ: ΨΕ8Ε7ΛΗ-ΗΞΝ

651,00€

6. Προμήθεια διακοσίων (200) τμχ.
επιτραπέζιων ημερολογίων έτους 2019 για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Κριεζώτου 75
34100 Χαλκίδα

ΑΦΜ: 034793869

ΔΟΥ: Χαλκίδας

275480/7879 2660/03-12-2018
Πρακτικό 47ο, θέμα:36ο,
α/α: 2
ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1699

287312/8250
ΑΔΑ: 7ΧΗΩ7ΛΗ-
ΣΦΨ

148,80€

ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
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