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Αριθμός Πρακτικού 3

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 15 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε
σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-32017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
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.) 5920/84/10-01-2019 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. 2/9-01-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Ειρηνοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Κωνσταντίνου Σκριμπώνη].
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Κωνσταντίνου Πάττα].
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας με
την επωνυμία «Μ. Μελισσάρη και ΣΙΑ ΟΕ»].
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Ιωάννη Οικονομίδη και
λοιπών (συν.6)].
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση του Κωνσταντίνου Κρόκου και λοιπών
(συν.15)]
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Λατομεία Κοροπούλη ΑΒΕΕ»].
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Δικηγορικής Εταιρείας με την
επωνυμία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου - Δημήτριος Γ. Ανδρέου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»]
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 4474/15/09-01-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού Δικηγόρου, για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου [σχετικά
με την αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμό
792/2018 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [Κλιμάκιο Ε] σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου της σύμβασης για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση τεχνικών έργων και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από
φερτά υλικά της Π.Ε. Φθιώτιδας»].
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4485/16/09-01-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεως.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 900/307579/31-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (Βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις από 31/12/2018), Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 901/307583/31-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Ευρυτανίας, περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 853/5/03-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Ευρυτανίας, περί προμήθειας άλατος προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(Χιονοπτώσεις - Παγετός από 02/01/2019), Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 2/494/3-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, (Χιονοπτώσεις - παγετός από 02/01/2019).
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 856/6/03-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας που αφορά στην προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων.
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» .
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 1273/10/4-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας , (χιονοπτώσεις από την 3/1/2019).
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 499/2/2-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση 1-1-2019).
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 12.276,00 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (καθαρισμός αρδευτικής τάφρου, περιοχή ΣΑΑΚ Κωπαΐδας)
στο Ν. Βοιωτίας από 07-12-2018.
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. Φ.007.298138/1106/18-12-2018 & Φ.007. 305031/1121/25 12 - 2018 αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης μέσων και πόρων
για αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 18-12-2018 και 25-122018 αντίστοιχα, στις περιοχές Ελικώνα και Παρνασσού.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας διαπλατύνσεις -τεχνικά οδικού δικτύου Νέο Αργύρι - Όρια Νομού» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, προϋπολογισμός 70.000,00 € με Φ.Π.Α., ΠΕ Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο
Ιναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολιού - Μαρμάρων, Νομού Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
2.000.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της δημοπράτησης και των λοιπών τευχών, του 35ου υποέργου με τίτλο
«Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019»
του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» .
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:
«Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης έτους 2018”, Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 220.000,00€ με Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 9030/2018 σύμβασης: «Προμήθεια άλατος
περιόδου 2018-2019 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», ως προς τα άρθρα 1
και 2., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 28o:
Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού διαγωνισμού με
τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της, για τα έτη 2019-2020» (πετρελαίου
κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης και λιπαντικών), προϋπολογισμού: 127.433,67 € με
Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του πρόχειρου διαγωνισμού
«Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε.
Φωκίδας», συνολικού ποσού 50.000 € με Φ.Π.Α.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικού 1Α της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου
κατόπιν της αρ. πρωτ. 298412/9685/18-12-2018 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 236241/7960/12-10-2018
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής
αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” για τα έτη 2019-2019,
προϋπολογισμού 2.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για το άγονο τμήμα 3.
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού
επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Συμβούλου

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
ΠΕ Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019 και Διόρθωση της αριθμ. 20/1/03-01-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΜΑΘΗΤΙΚΑ
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση συνέχισης του μαθητικού δρομολογίου: «ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ», Π.Ε.
Φωκίδας .
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 39ο: Αγορά ακινήτου για τον όρχο της Π.Ε. Φωκίδας .
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 40ο: Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Π.Ε. Ευρυτανίας .
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Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης και προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρός της, Βασίλειος Φακίτσας.
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κ. Βασιλείου
Φακίτσα, επτά (7):
Οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος
Βουρδάνος, Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του κου Θωμά Γρεβενίτη),
Γεώργιος Γκικόπουλος.
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε 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 Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/502-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν :
1. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. και
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Κος Γεώργιος Γκικόπουλος έθεσε προς συζήτηση τα
εξής ζητήματα:
1ον
“Ζητάμε από την Γενική Διεύθυνση Διοίκησης να φέρει τα εκκρεμή ζητήματα που
προκύπτουν από τα αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
μέσα στο 2017.
Ζητάμε, επίσης, από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής να οργανώσει την συζήτηση
τους.”
2ον
Από το πρακτικό του Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου, της 27/12/2018, που αναρτήθηκε στην
ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκύπτει πως μια πλειοψηφία παραγόντων διορισμένη από τον Περιφερειάρχη
αποφάσισε να δώσει το δικαίωμα στις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου να
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του, με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Για εμάς τίθεται θέμα δημοκρατίας και θέλουμε να σημειώσουμε τα εξής:
 Δεν μπορεί η διοίκηση της Περιφέρειας να εξασφαλίσει άλλοθι διαφάνειας και διάθεση
συνεργασίας, με ένα τέτοιο μέτρο που παίρνει λίγο πριν την εκπνοή της θητείας της.
 Είναι αναφαίρετο δικαίωμα της αιρετής αντιπολίτευσης να παρακολουθεί και να ελέγχει τις
διαδικασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου κι αυτό δεν μπορεί να κρίνεται από διορισμένους
παράγοντες.
Αρνούμαστε τον “Διακοσμητικό” ρόλο και φυσικά για να μην δώσουμε άλλοθι στην διοίκηση
της Περιφέρειας πως λειτουργεί με διαφάνεια και αδιάβλητες διαδικασίες… Δεν θα συμμετέχουμε,
περιοριζόμενοι στην απλή έκφραση γνώμης ..
Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος δημοκρατικής διαφάνειας - γύρω από αυτά τα ζητήματα είναι τα πεπραγμένα του Περιφερειακού ταμείου, όπως και ο Ισολογισμός του και ο
προϋπολογισμός του να έρθουν στο Περιφερειακό συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή.
Με την άποψη αυτή του Κου Γεώργιου Γκικόπουλου συμφώνησε και ο Κος Δημήτριος
Τιμπλαλέξης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι “την προσυπογράφει” .
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3ον
Ο Κος Γεώργιος Γκικόπουλος έθεσε υπόψη της επιτροπής το ζήτημα της ΛΑΡΚΟ,
αναφέροντας τις δηλώσεις του Σωματείου των εργαζομένων της -μέσω δελτίου τύπου - οι
οποίες έχουν ως εξής:
 Να μην εφαρμοστεί το σχέδιο συρρίκνωσης της παραγωγής της ΛΑΡΚΟ που εξυπηρετεί
το χτύπημα των μισθών, των θέσεων εργασίας, την απαξίωση για την παραπέρα
ιδιωτικοποίηση και την εκποίηση της .
 Να χρηματοδοτηθεί από τον κύριο Μέτοχο - το Κράτος - για να αξιοποιηθεί ο Ορυκτός
Πλούτος προς όφελος των εργαζομένων, του λαού και της οικονομίας της Χώρας.
 Να παρθούν ουσιαστικά Μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας μέσα από τον εκσυγχρονισμό, την
κατάργηση των συρρικνώσεων Τμημάτων που έχει επιβάλει η Διοίκηση, με νέες
προσλήψεις, καταργώντας το σκλαβοπάζαρο όλων των εργολαβιών.
 Να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και να υπογραφεί Επ.ΣΣΕ στην βάση του
καλέσματος που έχει κάνει το Σωματείο μας.
Ο Κος Γεώργιος Γκικόπουλος συνέχισε δηλώνοντας ότι: “αυτά με κάποιο τρόπο η
οικονομική επιτροπή - που δεν είναι τέτοιο όργανο - ή η διοίκηση, ίσως μέσω ψηφίσματος,
πρέπει να το δει και να το φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.. πρέπει κάτι να γίνει.. είναι ζήτημα
που αφορά γενικότερα τη Χώρα και πολύ περισσότερο την περιοχή μας.. δεν μπορεί να μείνουμε
απαθείς...”
Την άποψη του Κου Γκικόπουλου προσυπέγραψε και ο Κος Δημήτριος Τιμπλαλέξης.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για επιχορήγηση του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ» (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε ), Π.Ε Φωκίδας .
Το Έκτακτο του θέματος οφείλεται στο ότι η εκταμίευση του ποσού της επιχορήγησης προς
τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ» (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε ) πρέπει
να γίνει άμεσα προκειμένου να ξεκινήσει ο οργανισμός τις διαδικασίες για την ικανοποίηση
αιτημάτων που έχουν υποβληθεί για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019 .
Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως έκτακτο λόγω του ότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για
να γίνει εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή, για δέσμευση πίστωσης , καθότι η μετακίνηση θα
πραγματοποιηθεί 18-19/1/2019.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης για τη μετακίνηση εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη
και Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση «Τουρισμός &
Γαστρονομία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ΠΕ Φθιώτιδας .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω των
ημερομηνιών της εκδήλωσης.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Διόρθωση της με αρ. 2437/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ως προς τα στοιχεία του δρομολογίου), ΠΕ Εύβοιας .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.40/9-1-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, ( επιπλέον μίσθωση μηχανήματος ), Π.Ε Φωκίδας .
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Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 64
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για επιχορήγηση του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ» (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε ), Π.Ε Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
7066/219/11.01.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης της ετήσιας εισφοράς της Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ στην Αστική εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ» και συντομογραφικά (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε )
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8 του καταστατικού του ανωτέρω Οργανισμού όπως αυτό
εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/29-01-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΕΝ97ΛΗ-ΜΝΜ) ποσού 30.000,00 ευρώ .
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 073 Κ.Α.Ε. 2492 «.Επιχορηγήσεις σε
Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς» της Π.Ε. Φωκίδας
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε Λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε Αρνητική ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 65
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
7804/419/11.01.2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2019 ετών, ως εξής:
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

02.01.073.0716.
01

1

Δαπάνη μετακίνησης
του Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής κ.
Κω/νο Καραγιάννη στο
“2ο Φεστιβάλ

Δαπάνες μετακίνησης
λοιπών προσώπων στο
εσωτερικό
(περιλαμβάνονται ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα μέλη

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

300,00
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Τουρισμού &
Γαστρονομίας” στην
αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Μετρό
Συντάγματος από 1819/01/2019 στην Αθήνα

2

Έγγραφο 14/7743/11-12019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής
Δαπάνη μετακίνησης
του περιφερειακού
συμβούλου Κω/νου
Αποστολόπουλου στο
“2ο Φεστιβάλ
Τουρισμού &
Γαστρονομίας” στην
αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Μετρό
Συντάγματος από 1819/01/2019 στην Αθήνα

της Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι Γεν.
Γραμματείες, οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι
αιρετοί)

02.01.073.0716.
01

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

250,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

Έγγραφο 14/7743/11-12019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε Λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 66
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης για τη μετακίνηση εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη
και Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση «Τουρισμός &
Γαστρονομία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ΠΕ Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
15/7750/11.01.2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, κ. Καραγιάννη Κων/νου, και του Περιφερειακού Συμβούλου, κ Αποστολόπουλου
Κωνσταντίνου, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια στην εκδήλωση «Τουρισμός &
Γαστρονομία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18
Ιανουαρίου και το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό
Συντάγματος, στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε Λευκή ψήφο με την αιτιολογία ότι: “δεν έχει έρθει στην
Οικονομική Επιτροπή κάποιος απολογισμός από οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις
αυτού του τύπου, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού.”
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 67
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Διόρθωση της με αρ. 2437/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ως προς τα στοιχεία του δρομολογίου), ΠΕ Εύβοιας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ. 4752/179/10-012019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορθώνει την με αρ. 2437/2018 απόφαση της, περί τροποποίησης – διόρθωσης των
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας σχολικού έτους 2018-2019, ως προς τα
στοιχεία του δρομολογίου με κωδικό, του λανθασμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, στο ορθό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος πρακτικού .
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με αρ. 2437/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αυτής.
2. Τροποποιεί την με αρ. 301546/8657/20-12-2018 σύμβαση του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με την οποία τροποποιήθηκε η με αρ. 301503/8653/2018 αρχική σύμβαση.
3. Εγκρίνει την καταβολή ή την παρακράτηση, αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει
από τις εν λόγω τροποποιήσεις.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του, Ειδικού Φορέα 10 073 ΚΑΕ 0821 της Π. Ε.
Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 68
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40/9-1-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, ( επιπλέον μίσθωση μηχανήματος ), Π.Ε Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
8210/23/14.01.2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας ) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 40/9-1-2019 απόφασης της, που αφορά σε προσθήκη ενός
χωματουργικού μηχανήματος - όχημα, για λόγους έκτακτης ανάγκης. Η εν λόγω απόφαση, έχει
ως εξής:
1.Απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων για λόγους
εκτάκτου ανάγκης, ιδιοκτησίας :
Α)ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου(Επ.Οδός 8).
1.ΔΙΑΣΤ.ΚΡΙΑΤΣΙ-ΑΡΤΟΤΙΝΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
Β)ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6κ19)
1.ΓΡΑΒΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟ
2.ΓΡΑΒΙΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ.
Γ)ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6)
1.ΔΙΑΣΤ.ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ-ΑΝΩ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ
ΔΙΑΣΤ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
Δ)ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικου δικτίου(Επ.Οδός 27κ48)
1.ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΡΑΒΙΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ.
2.ΑΜΦΙΣΣΑ-ΔΕΛΦΟΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ.
Ε)ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός8κ10κ13)
1.ΚΡΙΚΥΛΕΙΟ-ΖΟΡΙΑΝΟ.
2.ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ-ΔΑΦΝΟ.
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ΣΤ)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου (Επ.Οδός 48-11-15-)
1.ΕΥΠΑΛΙΟ-Λ.ΜΟΡΝΟΥ
2.ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ-ΣΤΙΛΙΑ-ΜΗΛΕΑ.
3.ΚΑΜΠΟΣ.
Ζ)ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ-Γ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου(Επ.Οδός 5-11-12)
1.ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
2.ΠΥΡΑ-ΒΡΥΣΕΣ
3.ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΜΗΛΕΑ.
Η) ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E.
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού Δικτύου (Εθ. Οδός 27,48 και Επ.οδ.6)
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ.
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 αποχιονισμού (CPV9062000-9), 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 της 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 κάθε ιδιώτη.
4.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος , και την έντασή
του . Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα . Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών ¨Έργων , και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.
5.Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο , κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
6.Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα , αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.
7. Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για : 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 69
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 2/9-01-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το υπ΄ αριθμ.
2/9-01-2019 πρακτικό συνεδρίασής της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 70
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Ειρηνοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Κωνσταντίνου Σκριμπώνη].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ
260849/1720/09/01/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», , τον Ιωάννη
Πατσούρα του Ευθυμίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 233], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Λεωνίδου, αρ. 8-10, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο που θα οριστεί μετά το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 237
παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του
άρθρου 1 Ν.4335/2015 και ισχύει, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 07-11-2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 104/2018 αγωγή που
άσκησε ο Κωνσταντίνος Σκριμπώνης, συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις εντός της
προθεσμίας των 100 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής [ήτοι την 15/02/2019],
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά τη κρίση του απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 328 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 78,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 406,72 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και προτάσεις 168 ευρώ [89€ παράσταση συν 79 € προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λόγω της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 328 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε Λευκή ψήφο σημειώνοντας ότι: “Ο ισχυρισμός του
ενδιαφερομένου είναι βάσιμος και πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα του.
Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ερωτηθούν ο Δήμος, η Τοπική Κοινότητα και η Τεχνική
Υπηρεσία, πριν από κάθε ενέργεια.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 71
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Κωνσταντίνου Πάττα].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ. 252292/1680/
09/01/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Παναγιώτη
Κυριακού του Λουκά, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 363], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Όθωνος, αρ. 2, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
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δικάσιμο που θα οριστεί μετά το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 237
παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του
άρθρου 1 Ν.4335/2015 και ισχύει, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 30-10-2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1243/ΤΜ/196/18 αγωγή
που άσκησε ο Κωνσταντίνος Πάττας, συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις εντός της
προθεσμίας των 100 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής [ήτοι την 07/02/2019],
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά τη κρίση του απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 530,72 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και προτάσεις 268 ευρώ [134€ παράσταση συν 134 € προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λόγω της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 428 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε Λευκή ψήφο σημειώνοντας ότι: “Ο ισχυρισμός του
ενδιαφερομένου είναι βάσιμος και πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα του.
Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ερωτηθούν ο Δήμος, η Τοπική Κοινότητα και η Τεχνική
Υπηρεσία, πριν από κάθε ενέργεια.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 72
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας με
την επωνυμία «Μ. Μελισσάρη και ΣΙΑ ΟΕ»].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
209908/1418/09-01-2019 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 Ελένη
Μπαρλιακού, Δικηγόρο Άμφισσας, [Α.Μ. Δ.Σ. Άμφισσας: 65], κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού
Γιαγτζή, αρ. 19, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Α), στη δικάσιμο της 07/02/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την με αριθμό δικογράφου ΠΡ117/25-10-2011 προσφυγή που άσκησε η ομόρρυθμη
εταιρεία με την επωνυμία «Μ. Μελισσάρη και ΣΙΑ ΟΕ», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 73
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ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Ιωάννη Οικονομίδη και
λοιπών (συν.6)].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
209910/1419/09/01/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη
Κουτσίκου του Αλεξάνδρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 355], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α), στη δικάσιμο της 07/02/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 19-02-2016 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ137/13-07-2016 αγωγή
που άσκησαν ο Ιωάννης Οικονομίδης και λοιποί (συν.6), συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 530,72 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € 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 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 631 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι: “Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση….
που φυσικά είναι κυρίως πολιτικό ζήτημα μια και αφορά την διαχείριση του περιβάλλοντος του
Ασωπού από τους κατά καιρούς υπευθύνους του κράτους και της αυτοδιοίκησης.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώντας βάσιμους τους ισχυρισμούς των ενδιαφερομένων ..
δεν συμφωνούμε με την δικαστική παρέμβαση της Περιφέρειας - στην γραμμή μιας
ουδετερότητας ή στη βάση πως όλα έγιναν σύννομα - που συγκαλύπτει τα προβλήματα και
αποφεύγει την προοπτική που διαμορφώνεται .
Εκτιμούμε πως το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπισθεί πολιτικά και σε επίπεδο κινήματος…..
Μπορεί και πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου το πώς στάθηκε κάθε πολιτική παράταξη απέναντι
στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Αυτοί που προσέφυγαν στην δικαιοσύνη με τον συγκεκριμένο τρόπο έχουν αυταπάτες….
Δεν μπορούν και δεν πρέπει να περιμένουν τίποτε….
Σε αυτή την βάση…. Απέχουμε από την ψηφοφορία.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 74
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση του Κωνσταντίνου Κρόκου και λοιπών
(συν.15)]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
4826/20/09/01/2019 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 Ειρήνη
Κούτρα του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 294], η οποία, να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 12/02/2019, ή σε κάθε μετ’
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αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 19/01/2017 και με αριθμό κατάθεσης
14/23.02.2017 αίτηση που άσκησαν ο Κωνσταντίνος Κρόκος και λοιποί (συν. 15), συντάσσοντας
προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση
της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και τη σύνταξη/κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
[διαδικασία απαλλοτριώσεων] 288 ευρώ [149€ παράσταση και 139 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 2 ώρες (με ποσό 80 € ανά ώρα), ήτοι [80 € Χ2 =]
160 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου, λόγω της φύσης της υποθέσεως.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 75
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Λατομεία Κοροπούλη ΑΒΕΕ»].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 4818/19/
09/01/2019 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»,τη Σοφία
Κρανιώτη του Χαραλάμπους, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας 319], η οποία, να την
εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β), καθώς και τους
εναγόμενους υπαλλήλους της, στη δικάσιμο της 21/02/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 28-06-2016 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ181/02-09-2016
αγωγή, που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Λατομεία Κοροπούλη ΑΒΕΕ»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.292 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 310,08), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.602,08 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 1.132 ευρώ [566€ παράσταση συν 566 € 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 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 1.292 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 76
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Δικηγορικής Εταιρείας με την
επωνυμία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου - Δημήτριος Γ. Ανδρέου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 4843/21/
09/01/2019 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
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(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,τον Στυλιανό
Κανέλλο του Ευαγγέλου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 346], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Πατρόκλου, αρ. 20, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 08/02/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 28/03/2017 και με αριθμό δικογράφου 390/Π-ΕΓ71/05.04.2017 αγωγή που άσκησε η
Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου - Δημήτριος Γ. Ανδρέου και
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 364 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (=87,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 450,36 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 204 ευρώ [102€ παράσταση συν 102 € προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λόγω της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. -Σύνολο αμοιβής 364 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε τα εξής:
“Η δικηγορική εταιρεία, που τόσο ευνοήθηκε από την Περιφέρεια…. Αφού χειρίστηκε πολλές
υποθέσεις ζητά κάποια χρήματα, που.. σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της.. της οφείλονται ..”
συμφωνούμε με την δικαστική οδό που προτείνεται..”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 77
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 4474/15/09-01-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού Δικηγόρου, για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου [σχετικά
με την αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμό
792/2018 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου [Κλιμάκιο Ε] σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου της σύμβασης για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση τεχνικών έργων και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από
φερτά υλικά της Π.Ε. Φθιώτιδας»].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ.
5172/23/09/01/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 4474/15/09-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η Φωτεινή
Κανέτη του Χαραλάμπους, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 90], κάτοικος Λαμίας επί της
οδού Λεωνίδου, αρ. 6, για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI), η οποία εξουσιοδοτείται να παραστεί στο δικαστήριο αυτό ή
σε κάθε τυχόν μετ΄αναβολή δικάσιμο, με την εντολή να υποστηρίξει την από 04-01-2019 και με
αριθμό δικογράφου 40/2019 αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της τελευταίας με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον, πράττοντας
ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται.
(ii) Καθορίστηκε η αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 518 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 124,32 €), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 642,32 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση 198 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
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- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα,
ήτοι ποσό [80 Χ 4 =] 320 ευρώ, για τη μελέτη του φακέλου, δεδομένης και της συζήτησης της
υπόθεσης ενώπιον ανωτάτου δικαστηρίου (Ελεγκτικού Συνεδρίου).
- Σύνολο αμοιβής 518 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας δηλώνοντας πως: “ Σαν παράταξη
είχαν εκφράσει διαφωνίες με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, επικαλούμενοι τα ασαφές και
ανομοιογενές περιεχόμενο της τεχνικής περιγραφής του έργου, βάζοντας ζήτημα πως κακώς
εντάσσεται στον τομέα των εκτάκτων αναγκών..”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 78
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4485/16/09-01-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεως.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ. 5173/24/09/01/2019
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’ αριθ. πρωτ. οικ. 4485/16/09-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεως, με την οποία
αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής ο Δημήτριος Ανάγνου, Δικαστικός Επιμελητής του
Εφετείου Λαμίας, κάτοικος Λαμίας, οδός Λεωνίδου 6 και Πατρόκλου, με την εντολή να επιδώσει
την από 04-01-2019 και με αριθμό δικογράφου 40/2019 αίτηση ανάκλησης που άσκησε η
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ομόρρυθμη εταιρεία
«ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.» έτσι ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο συνολικό ποσό των
43,40 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ], το οποίο προκύπτει ως εξής:
Επίδοση της άνω αίτησης ανάκλησης στην άνω ομόρρυθμη εταιρεία κατά της οποίας στρέφεται,
ποσού 35,00 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 8,40),
ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και ΦΠΑ] 43,40 ευρώ
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 79
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 900/307579/31-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (Βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις από 31/12/2018), Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3/663/3-01-2019
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αρθμ. 900/307579/31-12-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις από 31/12/2018), ως εξής:
1. Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 86708 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
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(β) Το ME 63031 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(γ)Το ME 92780 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(δ) Το ΜΕ 93853 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΑ ΚΩΣΤΑ,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων
(ε) Το ΜΕ 72702 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βίνιανης.
(ζ) Το ΚΗΑ 7144 φορτηγό που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς
(η) Το ΝΧΑ 2931 φορτηγό που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΔΑ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης και
Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου
(θ) Το ΜΕ 119746 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΗ
ΦΕΓΓΟΥΛΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.
2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 11
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 901/307583/31-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Ευρυτανίας, περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4/666/3-01-2019
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αρθμ. 901/307583/31-12-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Ευρυτανίας, περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ως
εξής:
1. Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα κάτωθι Οχήματα – Μηχανήματα Έργου της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας.
- Το ΜΕ ΙΧ 123350 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Ράχη
Τυμφρηστού - «Βράχος» - Αγία Τριάδα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων
- Το ΜΕ ΚΥ 452 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Καρπενήσι - ΧΚΚ
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- Το ΜΕ ΚΥ 453 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Ράχη
Τυμφρηστού – Κρίκελλο – «Ψηλός Σταυρός» - όρια Νομού
- Το ΜΕ ΙΧ 121635 τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Καρπενήσι Στένωμα- Αγία Τριάδα
- Το ΜΕ ΙΧ 93890 τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Άγραφά – όρια
Νομού στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων
- Το ΜΕ ΚΥ 3156 τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Απεραντιών και Ασπροποτάμου
- Το ΜΕ ΚΥ 3151 τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Προυσού
- Το ΜΕ ΚΥ 3151 τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Προυσού
- Το ΜΕ ΙΧ 93852 τύπου εκχιονιστικό - λάμα, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Καρπενήσι –
Φιδάκια
- Το ΜΕ ΙΧ 133079 τύπου εκχιονιστικό - λάμα, για τον καθαρισμό του Εθνικού οδικού δικτύου
- Το ΜΕ ΙΧ 93851 τύπου φορτωτή, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Ράχη Τυμφρηστού «Βράχος» - Αγία Τριάδα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων
- Το ΜΕ ΚΥ 7411 τύπου φορτωτή, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού.
2. Η δαπάνη θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 9779 του φορέα 071 στο κωδικό
έργου “Έκτακτη προμήθεια πετρελαίου κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου συντήρησης
οδικού δικτύου ΠΕ Ευρυτανίας” .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 81
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 853/5/03-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Ευρυτανίας, περί προμήθειας άλατος προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(Χιονοπτώσεις - Παγετός από 02/01/2019), Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20/3151/7-01-2019
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αρθμ. 853/5/03-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ευρυτανίας,
περί προμήθειας άλατος προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (Χιονοπτώσεις Παγετός από 02/01/2019), ως εξής:
- Προμήθεια άλατος, 370 τόνων με τιμή 54,00 € ανά τόνο (συνολικής αξίας 24.775,20 € με
ΦΠΑ) από τον Ιωάννη Λεπενιώτη με ΑΦΜ: 133673496, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, παραδοτέου
σε χώρους που θα υποδείξει η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 82
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 2/494/3-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, (Χιονοπτώσεις - παγετός από 02/01/2019).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.23/3524/8-01-2019
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την υπ΄αρθμ. 2/494/3-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ευρυτανίας,
περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων,
(Χιονοπτώσεις - παγετός από 02/01/2019), ως εξής:
1. Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 72736 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΒΟΥΤΣΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
για τον καθαρισμό του οδικού στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(β) Το ME 92780 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(γ) Το ΜΕ 86709 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων
(δ) Το ME 93873 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΔΙΩΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας
και ΔΕ Απεραντίων.
(ε) Το ΜΕ 72702 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φραγκίστας.
(στ) Το ΜΕ 86714 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου
(ζ) Το ΜΕ 72750 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.
(η) Το ΝΧΑ 2931 φορτηγό που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΔΑ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητα Καρπενησίου.
(θ) Το ΜΕ 34478 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων
(ι) Το ΜΕ 72704 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΔΕ Απεραντίων.
(ια) Το ME 93865 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της της Δ.Ε. Φραγκίστας.
(ιβ) Το ΜΕ 29469 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δ.Ε. Αγράφων.
(ιγ) Το ΚΗΑ 7144 φορτηγό που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς.
(ιδ) Το ME 51519 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου
(ιε) Το ΜΕ 24751 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ποταμιάς
(ιζ) Το ΜΕ 119746 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΗ ΦΕΓΓΟΥΛΗ για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού και Δημοτικής
Ενότητας Φραγκίστας.
2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
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(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 83
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 856/6/03-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας που αφορά στην προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22/3521/8-01-2019
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 856/6/03-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας που αφορά στην προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων, ως εξής:
1.Ενεργοποίηση των μνημονίων Συνεργασίας μέχρι την λήξη του έκτακτου καιρικού
φαινομένου για την προμήθεια των αντιολισθητικών αλυσίδων .
2.Η δαπάνη θα καλυφθεί σε βάρος του ΚΑΕ 5151 του φορέα 073 Δαπάνες Αντιμετώπισης
Φυσικών Καταστροφών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 84
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.: α) 1526/30/4-012019, β) 2093/55/07-01-2019, γ) 4892/164/09-01-2019 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 δαπάνες των υπ’ αριθμ.: α) 1526/30/4-01-2019, β) 2093/55/07-01-2019, γ)
4892/164/09-01-2019 εγγράφων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., ως εξής:
α) 1526/30/4-01-2019:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ “ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην
Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου ", η δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των
2.182,40 € με Φ.Π.Α. 24%.
β) 2093/55/07-01-2019
1.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, " για επιφυλακή
(30) ημερών ή επτακοσίων είκοσι (720) ωρών έκαστο", η δαπάνη της συγκεκριμένης
επιφυλακής, ανέρχεται στο ποσό των 22.320,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
γ) 4892/164/09-01-2019
1. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (για τον καθαρισμό των φερτών υλικών , την διευθέτηση
και διαμόρφωση της κοίτης την ενίσχυση αναχωμάτων σε τρία υδατόρεματα
της ΤΚ
Λιβανατών της ΔΕ Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών στις θέσεις Δημαρχείο, Παπαστάθη ,
Μακρή , Φαρμάκη , Βούρεζα) ", η δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό
των 24.552,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 85
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 1273/10/4-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας , (χιονοπτώσεις από την 3/1/2019).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1275/11/4-01-2019
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας ) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αρθμ. 1273/10/4-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας, (χιονοπτώσεις από την 3/1/2019), ως εξής:
1.- Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96273 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας στον οδικό άξονα Λαμίας – Λιβαδειάς του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας και την
Επ. Οδό Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού..
2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44788 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή γαιών
ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, , στην Ε.Ο. Λαμίας - Άμφισσας
3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 98250 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου και το
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 73741 μηχάνημα τύπου φορτωτή – εκσκαφέα ιδιοκτησίας
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Ανάβρα- Μενδενίτσα - Θερμοπύλες
της ΔΕ Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων.
4) Το με αρ. κυκλοφορίας ΑΜ 63923 ιδιωτικό μηχάνημα γεωργικός ελκυστήρας με λεπίδα
ιδιοκτησίας ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του .ΙΩΑΝΝΗ για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου στην Ε.Ο. κόμβος Μάκρης - Μακρακώμης της ΔΕ Μακρακώμης του Δήμου
Μακρακώμης.
5) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48705 ιδιωτικό μηχάνημα, τύπου διαμορφωτή γαιών , ιδιοκτησίας
ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην περιοχή της , ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και στο οδικό δίκτυο , Σκαμνός – Οίτη –
Παύλιανη της Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων .
6) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44621 ιδιωτικό μηχάνημα, τύπου διαμορφωτή γαιών , ιδιοκτησίας
ΚΑΛΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην
περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Δομοκού και στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Δομοκού του Δήμου Δομοκού.
7) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 68674 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Λαμίας –
Κομποτάδες - Μεξιάτες - Λ. Υπάτης - Αρχυροχώρι - Υπάτη.
8) Το με αρ. κυκλοφορίας ΑΜ 60232 ιδιωτικό μηχάνημα γεωργικός ελκυστήρας με λεπίδα
ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας στις ΔΕ Μακρακώμης , ΔΕ Σπερχειάδας και ΔΕ
Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
9) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99624 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτή γαιών, το ΜΕ
88293 και ΜΕ 131622 ιδιωτικά μηχανήματα τύπου φορτωτή – εκσκαφέα , το ΜΕ 109818
ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτηγό με λεπίδα , ιδιοκτησίας ΠΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου , για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο. Αταλάντη –
όρια Νομού , Αταλάντη – Έξαρχος – Καλαπόδι στην Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.
10) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 127974 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτής γαιών,
ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντη - Κυπαρρίσι - Κυρτώνη της Δ.Ε. Αταλάντης του
Δήμου Λοκρών .
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11) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 71632 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΟΕ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
στην Επ.Ο Μάζι - Μαλεσίνα και Λάρυμνα - Μαρτίνο του Δήμου Λοκρών.
12) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 21319 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου προωθητής γαιών , ιδιοκτησίας
ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον αποχιονισμό της ΕπΟ Κανάλια - Γαρδίκι - Πουγκάκια της Δ.Ε
Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.
13) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 82645 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ για τον αποχιονισμό της Επ. Οδού Λυχνό - Καστανιά και
Μοσχοκαρυά - Άγιος Στέφανος του Δήμου Λαμιέων.
14) Με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 106091 ιδιωτικό μηχάνημα φορτωτής - εκσκαφέας ιδιοκτησίας
ΙΣΙΔΩΡΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ Ο.Ε. για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Αγία Μαρίνα Αχινός του Δήμου Στυλίδας.
15) Με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ 63708 ιδιωτικό μηχάνημα γεωργικός ελκυστήρας με λεπίδα
ιδιοκτησίας ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην
ΕπΟ Δομοκός - Νέο Μοναστήρι του Δήμου Δομοκού.
16) Με αριθμό κυκλοφορίας ME 137322 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φρέζα χιονιού και το ΜΕ
137317 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα , ιδιοκτησίας PROKLOS GMBH για τον
καθαρισμό της ΕπΟ Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2632/2018
πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) με τις οποίες εγκρίθηκαν , αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2 .- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της , οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του
μηχανήματος θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 86
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ΄αρθμ. 499/2/2-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση 1-1-2019).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2287/9/17-01-2019
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αρθμ. 499/2/2-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας,
περί διάθεσης πόρων και μέσων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας
(χιονόπτωση 1-1-2019), ως εξής:
1.Απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων
λόγους εκτάκτου ανάγκης, ιδιοκτησίας :

για

Α)ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου(Επ.Οδός 8).
1.ΔΙΑΣΤ.ΚΡΙΑΤΣΙ-ΑΡΤΟΤΙΝΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
Β)ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6κ19)
1.ΓΡΑΒΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟ
2.ΓΡΑΒΙΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ.
Γ)ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6)
1.
ΔΙΑΣΤ.ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ-ΑΝΩ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ
ΔΙΑΣΤ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
Δ)ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικου δικτίου(Επ.Οδός 27κ48)
1.ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΡΑΒΙΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ.
2.ΑΜΦΙΣΣΑ-ΔΕΛΦΟΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ.
Ε)ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός8κ10κ13)
1.ΚΡΙΚΥΛΕΙΟ-ΖΟΡΙΑΝΟ.
2.ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ-ΔΑΦΝΟ.
ΣΤ)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου (Επ.Οδός 48-11-15-)
1.ΕΥΠΑΛΙΟ-Λ.ΜΟΡΝΟΥ
2.ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ-ΣΤΙΛΙΑ-ΜΗΛΕΑ.
3.ΚΑΜΠΟΣ.
Ζ)ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ-Γ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου(Επ.Οδός 5-11-12)
1.ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
2.ΠΥΡΑ-ΒΡΥΣΕΣ
3.ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΜΗΛΕΑ.
Η)ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6)
1.ΓΡΑΒΙΑ-ΟΡ.ΝΟΜΟΥ
Θ)ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΤΕ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου (ΕΠ.Οδός 4)
1.ΙΤΕΑ-ΔΕΣΦΙΝΑ.

Ι)ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου(Δεσφίνα)
Κ)ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E
Για τον συνεχή εκχιονισμό σε όλο το δίκτιο
Λ)ΑΦΟΙ Γ.ΛΕΟΝΤΙΟΥ Ο.Ε
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου(ΔΕΣΦΙΝΑ)
Μ)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού σικτίου(Εθ, Οδός 48)

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ.
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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 αποχιονισμού (CPV9062000-9) , 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 της Π.Σ.Ε που αφορά τις τιμές μίσθωσης των
ιδιωτικών μηχανηματων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2018 και με την συνολική δαπάνη με
ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.
4.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος , και την έντασή
του . Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα . Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών ¨Έργων , και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.
5.Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο , κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
6.Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα , αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.
7.Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για : 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 87
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 12.276,00 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (καθαρισμός αρδευτικής τάφρου, περιοχή ΣΑΑΚ Κωπαΐδας)
στο Ν. Βοιωτίας από 07-12-2018.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70/4368/9-01-2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 12.276,00 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών για
το έργο: Καθαρισμός αρδευτικής τάφρου, περιοχή ΣΑΑΚ Κωπαΐδας 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 πίνακα που
ακολουθεί:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %
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Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας

ΜΕ 39235

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ Φορτηγά ανατρ., Ω.Φ. 17-35 ton

BIB 6588

Φορτηγά ανατρ., Ω.Φ. 17-35 ton

IZE 1484

Από 07/12/2018 έως
14/12/2018

12.276,00

ΣΥΝΟΛΟ

12.276,00
Ευρώ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση λέγοντας ότι: “Η συγκεκριμένη
δαπάνη κακώς εντάσσεται στις έκτακτες ανάγκες .. μια και αφορά εργασία που είναι αναγκαία….
πρέπει να προβλέπεται και να προγραμματίζεται μαζί με άλλες ομοειδείς εργασίες ..”
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης συμπορεύτηκε με την δήλωση του Κου Γκικόπουλου δίνοντας
τελικά θετική ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 88
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. Φ.007.298138/1106/18-12-2018 & Φ.007. 305031/1121/25 12 - 2018 αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης μέσων και πόρων
για αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 18-12-2018 και 25-122018 αντίστοιχα, στις περιοχές Ελικώνα και Παρνασσού.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) Φ.007.
4605/17/9-01-2019 και β) Φ.007. 4617/18/9-01-2019 έγγραφα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
Εγκρίνει:

αποφασίζει ομόφωνα

α) την υπ’ αριθμ.Φ.007.298138/1106/18-12-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας, ως εξής:
1. Απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων :

1.
2.
3.
4.
5.

ΟΜΟΜ/ΜΟ
CERMA JANI
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ME 79222
ΜΕ 74856
ΜΕ 93838
ΜΕ 64523
ΜΕ 121684

ΤΥΠΟΣ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΑΣΤ. 966
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε βεβαίωση που
θα υπογράφεται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθ. απόφαση 2377/04-12-2017 πρακτικό 45 θέμα 22 και με Α.Δ.Α : 7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ,
Ε.Η.Δ της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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.
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β) την υπ’ αριθμ.Φ.007. 305031/1121/25 - 12 - 2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας, ως εξής:
1. Απευθείας μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΟΜΟΜ/ΜΟ
ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕ 93831
ΜΕ 74856
ΜΕ 88636
ΜΕ 135992
ΜΕ 64525
ΜΕ 93838
ΜΕ 121684
ΜΕ 93839
ΜΕ 96335

ΤΥΠΟΣ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΣΚΣΚΑΦΕΑΣ (JCB)
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (JCB)

2.Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε βεβαίωση που
θα υπογράφεται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθ. απόφαση 2377/04-12-2017 πρακτικό 45 θέμα 22 και με Α.Δ.Α : 7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ,
Ε.Η.Δ της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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 20
Σε αυτό το σημείο ο Κος Γεώργιος Γκικόπουλος έκανε την επισήμανση πως “η δαπάνη της
πολιτικής προστασίας θα ήταν μικρότερη αν υπήρχε δημόσιος φορέας για την υλοποίηση των
μέτρων που χρειάζονται.
Είμαστε βέβαιοι πως και το αποτέλεσμα….το συνολικά παραγόμενο έργο….. θα ήταν μεγαλύτερο
και καλύτερο.”
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας διαπλατύνσεις -τεχνικά οδικού δικτύου Νέο Αργύρι - Όρια Νομού» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, προϋπολογισμός 70.000,00 € με Φ.Π.Α., ΠΕ Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3111/19/07-01-2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1 Πρακτικό (07-01-2019)του διαγωνισμού και αναδεικνύει ως προσωρινό
ανάδοχο την επιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση
πενήντα επτά τοις εκατό (57,00%).
ο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 90
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ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο
Ιναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολιού - Μαρμάρων, Νομού Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
2.000.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 265038/14429/2712-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση, της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 31-08-2019 «με
αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας, δηλώνοντας: “Θεωρούμε πως το
συγκεκριμένο έργο έχει καθυστερήσει απαράδεκτα εξ αιτίας αμφισβητούμενων χειρισμών και
αναιτιολόγητων μεταβολών στην τεχνική μελέτη του έργου, με ευθύνη της διοίκησης της
Περιφέρειας και της Τεχνικής Υπηρεσίας
Είναι πρωτοφανές να υλοποιείται έργο με βάση διαγωνιστική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε
με εντελώς διαφορετική μελέτη.
Με αμφισβητούμενη και την γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, που εκφράζεται χωρίς επαρκή
αιτιολόγηση…
Αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στην συγκεκριμένη διαδικασία εξέλιξης του έργου… Ζητάμε,
επίσης, από την Τεχνική Υπηρεσία να μας ενημερώσει για την αποτελεσματικότητα των
παρεμβάσεων της την τελευταία περίοδο, με την κακοκαιρία…”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 91
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης 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. 4275/142/09/01/2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ κατά 151 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-052019.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, λέγοντας ότι: “Είναι εντυπωσιακό..
από το Μάρτη του 2018 δεν φτιάχτηκε το έργο, που είναι μικρής έκτασης λόγω κακοκαιρίας και
ζητείται 2η παράταση…..
Επειδή ζούμε στην περιοχή και θεωρούμε την αιτιολογία ανεπαρκή.. και ζητάμε να μας
εξηγήσει η υπηρεσία το πως την διαμόρφωσε.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 92
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της δημοπράτησης και των λοιπών τευχών, του 35ου υποέργου με τίτλο
«Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019»
του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4706/64/Φ.Ε./09-012019 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
1.

Εγκρίνει :

αποφασίζει ομόφωνα
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 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του 35ου υποέργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΤΑΦΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ» με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
 Την δαπάνη του ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600002).
 Την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:
 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο προϋπολογισμός του
έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3)
τριμελής.
 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, 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, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να
αναρτά 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.
 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως ορίζει το άρθρο 2
παρ. 2.3 της διακήρυξης.
 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός
παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε όλους τους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός ανάδοχος,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της
διακήρυξης.
 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να του
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
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ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:
«Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5171_240/09-012019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α) Εγκρίνει το πρακτικό κατακύρωσης της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού,
για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Βοιωτίας» για δύο ( 2 ) έτη
β) Κατακυρώνει το έργο, για το τμήμα Α΄ στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
με συνολική τιμή προσφοράς 29.080€ ( 23.680 + 5.400) άνευ Φ.Π.Α. και για το τμήμα Β΄ στην
επιχείρηση «ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με συνολική τιμή προσφοράς 7.800 € (άνευ Φ.Π.Α.).
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση ζητώντας αποσαφηνίσεις για το
ποιες εγκαταστάσεις θα συντηρηθούν και τι ακριβώς θα κάνουν, όπως και το συνολικό ποσό
που διατέθηκε από 1/1/2017 μέχρι σήμερα για τον ίδιο σκοπό.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης έτους 2018”, Π.Ε.
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 220.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
291508/9543/2018/8/1/2019 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 τα υπ’ αριθμ. 1/18-12-2018, 2/20-12-2018 και 3/7-1-2019 πρακτικά της
επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης
έτους 2018”, Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 220.000,00€ με Φ.Π.Α., που αφορούν στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και αναδεικνύει
προσωρινό μειοδότη, ως εξής:
α) απορρίπτεται η προσφορά του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ, για τους λόγους που
αναφέρονται στο υπ΄αριθμ. 1 πρακτικό της επιτροπής,
β) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των συμμετεχόντων στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι “άνοιγμα οικονομικών προσφορών”, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς
συστήματος

1

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

120816

2

TAILORS BIOMHXANIA ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ

118651

3

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

120812
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γ) διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που είχαν απόλυτή
ταύτιση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 2, όπως αυτό καταγράφεται στο υπ΄αριθμ. 3
πρακτικό της επιτροπής.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη της εν θέματι προμήθειας την εταιρεία “TAILORS
BIOMHXANIA ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ”, η οποία προσέφερε αναλυτικά:
- ποσό 126.947,17€ με ΦΠΑ για το τμήμα 1
- ποσό 23.436,00€ με ΦΠΑ για το τμήμα 2 και
- ποσό 5.555,20€ με ΦΠΑ για το τμήμα 3 αντίστοιχα.
Ήτοι συνολικό ποσό για την εν λόγω προμήθεια 155.938,37€ με ΦΠΑ.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.
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ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 9030/2018 σύμβασης: «Προμήθεια άλατος
περιόδου 2018-2019 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», ως προς τα άρθρα 1
και 2., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
4544/286/9/1/2019 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 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.9030/23-11-2018 σύμβασης για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ» (ΑΔΑΜ: 18SYMV004061635), με την εταιρεία
«ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με Α.Φ.Μ. 800865789/Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Ταχ. Δ/νση ΒΙΠΕ Λαμίας, βάσει
του αρθρ. 132 παρ.1 και 2 του ν. 4412/2016, ως εξής:
Ά ρ θ ρ ο 1ο
ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα
με τις απαραίτητες ποσότητες ακατέργαστου αλατιού (χύμα), οι οποίες δε θα ξεπερνούν τους
3.411,91 τόνους.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
ΤΙΜΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ
Η προσφερόμενη τιμή της προμήθειας είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση, η δε παρούσα
σύμβαση καταρτίζεται επί τη βάσει προϋπολογισμού σταθερού και αναλλοίωτου καθ' όλη τη
διάρκειά της, την ακρίβεια της οποίας ρητώς και ανεπιφυλάκτως εγγυάται ο Ανάδοχος και δε
δύναται να ζητήσει τυχόν αύξηση και αν ακόμη υπερτιμήθηκαν ή αυξήθηκαν οι
προϋπολογισθείσες εργασίες.
Η τιμή ανάθεσης της προμήθειας ακατέργαστου αλατιού (χύμα) ανέρχεται στο ποσό των
41,50 € /τόνο (χωρίς τον ΦΠΑ), για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, και συνολική δαπάνη
141.594,29€ χωρίς τον ΦΠΑ ή συνολική δαπάνη 175.576,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(24%).
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
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ΘΕΜΑ 28o:
Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού διαγωνισμού με
τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της, για τα έτη 2019-2020» (πετρελαίου
κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης και λιπαντικών), προϋπολογισμού: 127.433,67 € με
Φ.Π.Α.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.: 4876/197/9-12019 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 δεύτερο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για τον ανωτέρω
ανοικτό διαγωνισμό που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης
2) Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας
και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της, για τα έτη 2019-2020» (πετρελαίου κίνησης,
πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης και λιπαντικών), συνολικού προϋπολογισμού: 127.433,67 € με
Φ.Π.Α στην επιχείρηση:









«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΠΕΡΛΙΓΚΑ – ΜΑΡΜΑΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,
Λ. Σαλώνων 33 –
ΑΜΦΙΣΣΑ - Τ.Κ. 33100», για τα παρακάτω είδη, ως εξής:
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 Φ.Π.Α.
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ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του πρόχειρου διαγωνισμού
«Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε.
Φωκίδας», συνολικού ποσού 50.000 € με Φ.Π.Α.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.: 4879/198/9-12019 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 πρώτο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για τον ανωτέρω
πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων
2) Αναδεικνύει μειοδότη (προσωρινός μειοδότης- η κατακύρωση θα γίνει σε επόμενο
πρακτικό ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) σύμφωνα με την εισήγηση
της επιτροπής και η οποία είναι η εξής:
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1. Ανάδειξη μειοδότη του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια
ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας»,
συνολικού ποσού 50.000€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (Αριθμ. πρωτ. προκήρυξης οικ. 287273/3991/07-122018 (ΑΔΑΜ:18PROC004147271 2018-12-07) της επιχείρησης:
«BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.», της οποίας η προσφορά κρίνεται επαρκής και
οικονομικότερη ( 39.648,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.).
2. Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα
υποβάλλει ο μειοδότης, μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικού 1Α της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου
κατόπιν της αρ. πρωτ. 298412/9685/18-12-2018 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 236241/7960/12-10-2018
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής
αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” για τα έτη 2019-2019,
προϋπολογισμού 2.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για το άγονο τμήμα 3.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2317/155/7/1/2019
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1Α/24-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την
ανάδειξη ανάδοχου κατόπιν της αρ. πρωτ. 298412/9685/18-12-2018 Πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ.
236241/7960/12-10-2018 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες
διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” για τα έτη
2019-2019, προϋπολογισμού 2.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για το άγονο τμήμα 3, που αφορά στην
αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του
μοναδικού συμμετέχοντα στην διαπραγμάτευση.
Β. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη της εν λόγω διαπραγμάτευσης τον Χρήστο
Σωτηρόπουλο, ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αποστολές δεμάτων με ευπαθή αντικείμενα εκτός
νομού μέχρι 3 κιλά

50

2

Χρέωση για κάθε επιπλέον κιλό ευπαθούς
αντικειμένου

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς Φ.Π.Α. (€)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

28,22

1.411,00

4,03

201,50

Κόστος ανά κιλό
1.612,50
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ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

24%

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.

387,00
1.999,50

Η κατακύρωση του τμήματος 3 θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. που θα υποβάλει ο
ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση
Οικονομικού & Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 99
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.4936/292/09-01-2019
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΑΦΜ: 157532701

2

ΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1.165,60

18/07-01-2019

1.488,00

38/09-01-2019

2.033,20

ΤΥΠ-08218/28-122018

Α) 897,64

Α) 38/04-01-2019

Β)2.611,64

Β) 39/04-01-2019

1.489,93

104/04-01-2019

_

3.183,94

17/07-01-2019

_

ΑΦΜ: 130586082
3

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094281390

4

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5

ΑΦΜ:053821461
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

6

ΑΦΜ:022590473
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.
ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1434/25-06-2018
ΑΔΑ: 6ΓΞΓ7ΛΗ-ΕΗ6
ΑΔΑΜ:
18AWRD003325861

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

1435/25-06-2018
ΑΔΑ: 6ΓΞΓ7ΛΗ-ΕΗ6
ΑΔΑΜ:
18AWRD003325910
1
_

_

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ:
1-12-2018 ΕΩΣ: 31-12-2018
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.5383/29-618 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ:
1-12-2018 ΕΩΣ: 31-12-2018
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.5382/29-618 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ,
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΦΜ: 041990831
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7

ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1.516,79

7/07-01-2019

_

8

ΑΦΜ: 168426590
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ Κ.
ΣΟΦΙΑ

1.954,56

16/07-01-2019

_

18.434,67

6/03-01-2019

_

2.268,16

45/09-01-2019

_

3.804,63

1/08-01-2019

_

9

10

11

ΑΦΜ: 049206271
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤ/ΤΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
ΑΦΜ: 997151765
ΤΕΚΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ: 117659268
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ.
ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΦΜ: 032920498

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε τα εξής:
“Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. Απέχουμε από την ψηφοφορία.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 100
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3834/19/08/01/2019
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την μετακίνηση του Εντεταλμένου Συμβούλου, για θέματα Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ως
εξής:
- Παρασκευή 18 Ιανουαρίου έως Σάββατο 19 Ιανουαρίου, Αθήνα
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ομαδικό περίπτερο επιχειρήσεων στο «2ο
Φεστιβάλ Τουρισμού & Γαστρονομίας» που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Μετρό Συντάγματος. Εκπροσώπηση της ΠΣΤΕ.
Εκτιμώμενη Προκαλούμενη Δαπάνη Μετακίνησης: 250,00€.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 101
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1945/132/09 /01/2019
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019 ετών, ως εξής:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

Δαπάνη πρόσληψης
προσωπικού (δύο
μηνών ) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, καταπτώσεις
κλπ.) με ειδικότητες
¨Α) Δέκα (10) ΔΕ Οδηγών
Β) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
διαμορφωτές οδώνΓαιών
Γ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
φορτωτικά μηχανήματα
τύπου JCB
Δ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Ε) Δέκα (10) ΥΕ Εργατών

02.01.073.0342.
01

Αμοιβές προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)

Έγγραφο 1564/64/4-12019 Δ/νσης Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού
Δαπάνη πρόσληψης
προσωπικού (δύο
μηνών ) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, καταπτώσεις
κλπ.) με ειδικότητες
¨Α) Δέκα (10) ΔΕ Οδηγών
Β) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
διαμορφωτές οδώνΓαιών
Γ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
φορτωτικά μηχανήματα
τύπου JCB
Δ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Ε) Δέκα (10) ΥΕ Εργατών

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

55.000,00

02.01.073.0342.
01

Αμοιβές προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)

4.000,00

-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣΈγγραφο 1564/64/4-1-
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2019 Δ/νσης Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού

3

4

5

Δαπάνη πρόσληψης
προσωπικού (δύο
μηνών ) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, καταπτώσεις
κλπ.) με ειδικότητες
¨Α) Δέκα (10) ΔΕ Οδηγών
Β) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
διαμορφωτές οδώνΓαιών
Γ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
φορτωτικά μηχανήματα
τύπου JCB
Δ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Ε) Δέκα (10) ΥΕ Εργατών
-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΩΡΑΡΙΟΥΈγγραφο 1564/64/4-12019 Δ/νσης Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού
Δαπάνη εργοδοτικών
εισφορών πρόσληψης
προσωπικού (δύο
μηνών ) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, καταπτώσεις
κλπ.) με ειδικότητες
¨Α) Δέκα (10) ΔΕ Οδηγών
Β) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
διαμορφωτές οδώνΓαιών
Γ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
φορτωτικά μηχανήματα
τύπου JCB
Δ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Ε) Δέκα (10) ΥΕ Εργατών
Έγγραφο 1564/64/4-12019 Δ/νσης Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού
Δαπάνη εργοδοτικών
εισφορών πρόσληψης
προσωπικού (δύο
μηνών ) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, καταπτώσεις
κλπ.) με ειδικότητες
¨Α) Δέκα (10) ΔΕ Οδηγών
Β) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
διαμορφωτές οδώνΓαιών
Γ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
φορτωτικά μηχανήματα
τύπου JCB
Δ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Ε) Δέκα (10) ΥΕ Εργατών

02.01.073.0342.
01

Αμοιβές προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)

4.000,00

02.01.073.0352.
01

100.000,0
0

29.100,00

70.900,00

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)

17.000,00

02.01.073.0352.
01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)
1.200,00

-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣΈγγραφο 1564/64/4-1-
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6

7

8

9

Δαπάνη εργοδοτικών
εισφορών πρόσληψης
προσωπικού (δύο
μηνών ) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, καταπτώσεις
κλπ.) με ειδικότητες
¨Α) Δέκα (10) ΔΕ Οδηγών
Β) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
διαμορφωτές οδώνΓαιών
Γ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
φορτωτικά μηχανήματα
τύπου JCB
Δ) Δύο (2) ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Ε) Δέκα (10) ΥΕ Εργατών
-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΩΡΑΡΙΟΥΈγγραφο 1564/64/4-12019 Δ/νσης Διοίκησης Τμήμα Προσωπικού
Δαπάνη μετακίνησης του
Εντεταλμένου
Περιφερειακού
Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας κ.
Θεμιστοκλή Χειμάρα στο
“2ο Φεστιβάλ Τουρισμού
& Γαστρονομίας” στην
αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Μετρό
Συντάγματος από 1819/01/2019 στην Αθήνα
Έγγραφο 3824/18/8-12019 Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης για έκδοση
απόφασης αύξησης του
ανώτατου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων
Έγγραφο
168289/2102/18-7-2018
Δ/νσης Διοίκησης
Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης για έκδοση
απόφασης αύξησης του
ανώτατου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.01.073.0352.
01

02.01.073.0716.
01

02.01.073.0719.
02

02.01.073.0721.
02

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)

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

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

1.200,00

30.000,00

7.300,00

22.700,00

250,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

1.500,00

18.000,00

0,00

18.000,00

9.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

Έγγραφο
168289/2102/18-7-2018
Δ/νσης Διοίκησης
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Δαπάνη για προμήθεια
βασιλόπιτας (270 άτομα)
για την εκδήλωση Κοπής
πίτας υπαλλήλων της
Π.Ε. Φθιώτιδας
10

11

12

13

14

15

02.01.073.0844.
01

Εκθέσεις, οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων

Έγγραφο 4896/48/9-12019 Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
19REQ004313894 201901-09
Δαπάνη για προμήθεια
ειδών catering (270
άτομα) για την εκδήλωση
Κοπής πίτας υπαλλήλων
της Π.Ε. Φθιώτιδας
Έγγραφο 4896/48/9-12019 Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Ελεγκτικό Συνέδριο
(αίτηση ανάκλησης της
Π.Σ.Ε. κατά της 792/2018
Πράξης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου) σύμφωνα με
την
Απόφαση Περιφερειάρχη
Π.Σ.Ε 4474/15/9-01-2019
Έγγραφο 5172/23/9-012019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικαστικού επιμελητή για
διενέργεια επιδόσεως
σύμφωνα με την αριθμ.
4485/16/9-1-2019
Απόφασης
Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε.
(αίτηση ανάκλησης της
Π.Σ.Ε. κατά της 792/2018
Πράξης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου)
Έγγραφο 5173/24/9-12019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή Δικηγορικής
Εταιρείας με την
επωνυμία “Γεώργιος Δ.
Ανδρέου-Δημήτριος Γ.
Ανδρέου και Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία”)
Έγγραφο 4843/21/9-012019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή Κωνσταντίνου
Πάττα)

500,00

02.01.073.0844.
01

Εκθέσεις, οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων
1.500,00

02.01.073.0871.
01

20.000,00

0,00

20.000,00

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

642,32

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

43,40

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

450,36

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές
530,72

Έγγραφο 252292/1680/9-

38

ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ

01-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

16

17

18

19

20

21

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές Εφετείο
Λαμίας (αγωγή
Κωνσταντίνου Κρόκου
και λοιπών)

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

555,52

Έγγραφο 4826/20/9-12019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Ειρηνοδικείο Λαμίας
(αγωγή Κωνσταντίνου
Σκριμπώνη)
Έγγραφο 260849/1720/901-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών για
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. των
Περιφερειακών Ενοτήτων
Π.Σ.Ε.
Έτους 2018
-ΠΟΕΔαπάνη προμήθειας
ειδών συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων για την
τεχνική υποστήριξη των
Υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

02.01.073.0899.
02

02.01.073.1311.
01

9.060,00

110.940,00

2.033,20

40.000,00

33.537,26

6.462,74

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

1.240,00

02.01.073.1723.
01

Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων και
λοιπών υλικών

2.480,00

Έγγραφο 4450/23/9-012019 Δ/νσης Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
19REQ004312851 201901-09
Δαπάνη προμήθειας
προγραμμάτων και
Υπηρεσιών
Πληροφορικής για την
τεχνική Υποστήριξη των
Υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας

120.000,0
0

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

Έγγραφο 4473/25/9-12019 Δ/νσης Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
19REQ 00431262 201901-09
Δαπάνη προμήθειας
ηλεκτρονικών
υπολογιστών και λοιπών
υλικών για την τεχνική
υποστήριξη των
Υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας

406,72

02.01.073.1723.
01

Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων και
λοιπών υλικών
1.240,00

Έγγραφο 4461/24/9-12019 Δ/νσης Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
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19REQ004312943 201901-09

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον Κάντζο
Γεώργιο του Δημητρίου,
λόγω μη χρήσης.
22

02.01.073.3199.
02

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

75,00

‘Εγγραφο 23188/ΠΕ/301-2019 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

103.847,24

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 102
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
ΠΕ Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4131/271/9/01/
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τις δαπάνες & την δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας, για
εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών της Π.Ε. Φθιώτιδας,σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.
4071/2012. Ήτοι:
1

2

3

4

5

Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάψης Μαυρίλο
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου
ΜεγαπλάτανουΧρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
“Regional Creative Industries Alliance”
Συμμαχία περιφερειακών Δημιουργικών
Κλάδων
Χρηματοδότηση: ΕΕ 85%
Innovative cultural and creative clusters in
MED area” Καινοτόμες πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην
περιοχή MED
Χρηματοδότηση: ΕΕ 85%
Μετακινήσεις εκτός έδρας & οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 0562 (0568)

01.071
.9771.
02

49.873,36

01.071
.9779.
02

6.000,00

01.071
.9919.
02

25.884,27

01.071
.9919.
02

17.353,64

01.071
.9417.
02

14.000.00

Β. Εγκρίνει τις δαπάνες & την δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. Ήτοι:
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1

Μελέτη βελτίωσης δρόμου Αμφίκλεια
χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού

01.071
.9362

20.000,00

2

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 366
Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου
κτηματικής περιοχής Περιβολίου Ξυνιάδας

01.071
.9362

10.000,00

3

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 366
Μελέτη ανάδειξης βυζαντινών μεταβυζαντινών μνημείων Νομού

01.071
.9362

1.156,87

4

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 366
Συμπληρωματικές μελέτες ολοκλήρωσης
άξονα Χαλκίδα -Λέπουρα - Κυμη

01.071
.9362

30.000,00

01.071
.9362

20.000,00

5

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 071
Μελέτη κατασκευής υπόγειου αρδευτικού
δικτύου κτηματικής περιοχής
Λιανοκλαδίου

6

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 366
Γεωτεχνικές εργασίες - έρευνες των
μελετών της ΣΑΜ 540.

01.071
.9362

18.843,13

7

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 366
Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου
Δάφνη όρια νομού Φωκίδας

01.071
.9362

10.000,00

01.071
.9451

10.000,00

01.071
.9451

10.000,00

01.071
.9453

20.000,00

01.071
.9471

10.000.00

01.071
.9471

1.218.90

8

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 366
Αναδασμός Δήμου Αμφίκλειας

9

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 066
Αναδασμός ΔΔ Σφάκας Δήμου Ελάτειας

10

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 066
Παράκαμψη Μαλεσίνας Ν. Φθιώτιδας

11

12

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 766
Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ
Α & Β βαθμού (Επισκευή τεχνικών
κατασκευών & καθαρισμός
αποστραγγιστικής τάφρου ΤΟΕΒ
Μοσχοχωρίου)
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 Υπουργείο
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης (Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής προστασίας)
Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ
Α & Β βαθμού (Αποκατάσταση λειτουργίας
αποστραγγιστικού αντλιοστασίου
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περιοχής Αυλακίου & επισκευή τεχνικών
κατασκευών ΤΟΕΒ Ροδίτσας))

13

14

15

16

17

18
19

20

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 Υπουργείο
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης (Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής προστασίας)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α& Β
ΒΑΘΜΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΄΄ΑΛΕΞΙΝΑ''
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 Υπουργείο
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης (Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής προστασίας)
Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ
Α & Β βαθμού (Καθαρισμός
αποστραγγιστικής τάφρου στη θέση
«Θερμονέρι» ΤΟΕΒ Φακίτσας)
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 Υπουργείο
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης (Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής προστασίας)
Αποκατάσταση θιγομένων ιδιοκτητών για
κατασκευή λωρίδας διόδου αγωγού
ύδρευσης στα πλαίσια του έργου
“Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου
Μαλεσίνας”
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην
κτηματική περιοχή τκ Πλατυστόμου Δήμου
Μακρακώμης
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού
Χρηματοδότηση: Τόκοι ΚΑΠ
Επισκευές στις κτιριακές εγκαταστάσεις
Γυμνασίου - Λυκείου Μώλου
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Περίφραξη Γυμνασίου - Λυκείου Ελάτειας
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

01.071
.9471

1.160.20

01.071
.9471

1.241.15

01.071
.9776

20.000,00

01.071
.9776

5.000,00

01.071
.9776

50.000,00

01.071
.9779

94.000,00

01.071
.9779

20.200,00

01.071
.9779

63.000,00
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21

Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

01.071
.9779

52.000,00

22

Εκπόνηση στρατηγικής & σχεδίου δράσης
για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, για
την πιστοποίηση της προστατευόμενης
περιοχής του όρους Οίτη ως βιώσιμου
προορισμού με βάση την Ευρωπαϊκή
χάρτα για το βιώσιμο τουρισμό

01.071
.9779

18.000,00

01.071
.9779

19.500,00

01.071
.9779

30.000,00

01.071
.9779

71.500,00

01.071
.9779

36.000,00

01.071
.9779

24.800,00

01.071
.9779

245.000,00

01.071
.9919

95.106,49

23

24

25

26

27

28

29

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Υπηρεσίες συμβούλου για την
συμπλήρωση φακέλου & υλοποίηση
ενεργειών για την υποβολή πρότασης
ένταξης της περιοχής Παρνασσού στο
παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της
UNESCO
Χρηματοδότηση: Ιδιοι πόροι
Φυσική μαύρη επιτραπέζια ελιά με
προβιοτικό δυναμικό: Δημιουργία ενός
καινοτόμου προϊόντος υψηλής
προστιθέμενης αξίας με αυξημένη
διατροφική ισχύ
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Μελέτη των θαλάσσιων βιολογικών
πόρων του Μαλιακού κόλπου, η επίδραση
της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο
οικοσύστημα και προτεινόμενα μέτρα
διαχείρισής για την βέλτιστη εκμετάλλευση
των αλιευτικών πόρων της περιοχής
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Εισαγωγή αξιολόγηση και σύγκριση νέων
τεχνικών καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς, σε σχέση με την συμβατική μέθοδο
που ακολουθείται σήμερα σε αγροτεμάχια
του Δήμου Στυλίδας
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Συμπληρωματικές εργασίες κτηνιατρικού
εργαστηρίου ΠΕ Φθιώτιδας
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
“Regional Creative Industries Alliance”
Συμμαχία περιφερειακών Δημιουργικών
Κλάδων (ΠΟΛΥΕΤΗ)
2019: 95.106,49
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2020-2012: 12.200,00
30

31

32

33

34

35

36

37

Χρηματοδότηση: ΕΕ 85%
Innovative cultural and creative clusters in
MED area” Καινοτόμες πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην
περιοχή MED
Χρηματοδότηση: ΕΕ 85%
Strengthen Community Based Care to
minimize health inequalities improve the
integration of vulnerable migrants and
refugees into local communities – Mig –
HealthCare
Χρηματοδότηση: Ε.Ε
Δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος
«Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό
Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομος με
κωδικό LIFE11 NAT/GR/1014 (αφορά
δράση C1 περιφράξεις εποχικών λιμνίων
Νευρόπολη Καλλιδρόμου & Λειβαδιές,
Γρεβενό Οίτης)
Χρηματοδότηση: E.E)
Μετακινήσεις εκτός έδρας & οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 0562 (0568)
Fostering the role authorities as
demanders of innovation through public
procurement (Ενισχύοντας τον ρόλο των
δημοσίων συμβάσεων και ακρωνύμιο “iBay” (ΠΟΛΥΕΤΗΣ) (Εθνική συμμετοχή
15%)
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 3562
Δαπάνες επισκευής συντήρησης &
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού &
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
& σε εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την ΠΕ Φθιώτιδας. Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών.
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 566
Διεπιστημονική διαγνωστική έρευνα για
την αποκατάσταση του καθολικού και των
κελιών της Μονής Βαρνάκοβας ΠΕ
Φωκίδας
Χρηματοδότηση: 20%
Fostering the role authorities as
demanders of innovation through public
procurement (Ενισχύοντας τον ρόλο των

01.071
.9919

105.402,70

01.071
.9919

8.994,21

01.071
.9919

1.758,23

01.071
.9417

133.000.00

01.071
.9459

3.000,00

01.071
.9459

6.626,28

01.071
.9899

1.000,00

01.071
.9899

3.000,00
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δημοσίων συμβάσεων και ακρωνύμιο “iBay” (ΠΟΛΥΕΤΗΣ) (Ιδια συμμετοχή 85%)
2019: 73.760,00 €
2020: 85.275,00 €
38

39

40

41

Χρηματοδότηση: 20%
Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης
στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας (Β. Φάση)

01.071
.9899

34.801,90

01.071
.9899

20.000,00

01.071
.9899

45.000,00

01.071
.9899

24.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20%
Διαμόρφωση - συντήρηση κτιρίου και
περιβάλλοντος χώρου μουσείου Βίνιανης
Δήμου Αγράφων

01.071
.9899

16.000,00

Χρηματοδότηση: 20% ΚΑΠ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ
ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ

01.071
.9899

10.500,00

01.071
.9899

40.000,00

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής
φροντίδας κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες,
μόνιμες κάτοικοι ορεινών και
δυσπρόσιτων περιοχών της ΠΣΕ
Χρηματοδότηση: 20%
TOURISM WATER MANAGMENT FOR
SUSTAINABLE ADRION COASTAL
AREAS- Διαχείριση υδάτων στον
Τουρισμό για την βιώσιμη ανάπτυξη
παράκτιων περιοχών της Αδριατικής που
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
“INTERREG ADRION” Π.Σ.Ε.
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ
ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΛΑ ΠΕ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)
2019: 45.500,00 €
2020: 21.000,00 €
2021: 19.500,00 €
2022: 4.000,00 €

42

43

44

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20%
Προστασία - ανάδειξη των πυρόπληκτων
πτερύγων και του Βυζαντινού καθολικού
της Ιεράς Μονής Βαρνάκοβας - ΠΕ
Φωκίδας
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
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45

46

47

48

49

50

51

Παροχή επιδότησης στους οικιακούς
καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού
οικιακού τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης της παλαιάς
γέφυρας Μόρνου και αποκατάστασης
αυτής Π.Ε. Φωκίδας.
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Προγραμματική σύμβαση ΠΣΕ με το
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
“Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ της ΠΣΕ”
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Πληρωμή δαπάνης, για αποκάλυψη,
αισθητική αποκατάσταση και
αναπαραγωγή του ζωγραφικού διάκοσμου
του διατηρητέου κτιρίου του 3ου
Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας της
ΠΣΕ με υγειονομικό και λοιπό υλικό.Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΛΙΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (LIFE 11 NAT/GR/1014) και
συγκεκριμένα Προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση
πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και
μέτρα αντιπυρικής προστασίας.
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής
ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού - ΠΣΕ - Δήμου
Λαμιέων - ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης
(ΠΟΛΥΕΤΗΣ)

01.071
.9899

32.250,00

01.071
.9899

40.000,00

01.071
.9899

80.000,00

01.071
.9899

19.122,67

01.071
.9899

100.000,00

01.071
.9919

75.000,00

01.071
.9779

60.000,00

01.071
.9779

24.800.00

2019: 120.000,00 €
2020: 60.000,00 €
52

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
Εισαγωγή, αξιολόγηση και σύγκριση νέων
τεχνικών καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς, σε σχέση με την συμβατική μέθοδο
που ακολουθείται μέχρι σήμερα, σε
αγροτεμάχια του Δήμου Στυλίδας για τα
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έτη 2019-20

53

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
ΑΔΑΜ: 18REQ003989202
Ανάπτυξη μηχανισμού ελέγχου και
ενίσχυση του προγράμματος δακοκτονίας
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ΠΕ
Φθιώτιδας (Δήμος Στυλίδας) με χρήση
υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για 2 έτη
(2019-2020)

01.071
.9779

22.320,00

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
ΑΔΑΜ: 18REQ003989133
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο στους α/α 3, 4 του πίνακα στο πρώτο
μέρος της εισήγησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 103
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.4543/176/09-01-2019
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος
2018 και προηγούμενα έτη και θα εξοφληθούν το 2019, καθώς και για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το 2019,ως εξής:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

παροχή υπηρεσιών
ετήσιας συντήρησης των
καυστήρων που είναι
εγκατεστημένοι στο κτίριο
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.086
9.02

επισκευή βλάβης (εργασία
αντικατάστασης
ηλεκτροβάνας, πλήρωση
κυκλώματος νερού,
ρύθμιση πίεσης, έλεγχος
στεγανότητας, εξαέρωση)
που παρουσιάστηκε σε
μονάδα κλιματισμού (Fan
coil) στους χώρους των
γραφείων του 2ου ορόφου
της Π.Ε. Ευβοίας.

02.02.073.086
9.02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού
Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

868,00

148,80

5.000,00

1.013,24

2.969,96
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παροχή υπηρεσιών, για
02.02.073.089
την αποκατάσταση του
9.02
Συστήματος Κατάσβεσης
FM200 σε λειτουργική
ετοιμότητα του χώρου του
computer room, του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας
ΣΥΝΟΛΟ

3

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

4.774,00

20.000,00

5.790,80

25.000,00

5.261,40

6.274,64

9.964,60

12.934,56

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 104
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019 και Διόρθωση της αριθμ. 20/1/03-01-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
3775/187/08.01.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019, ως εξής:

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών OTE
έτους 2019

02.04.073.0824.01

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

352,00

2.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2019

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

21,00

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

373,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Β.Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019 από τον ειδικό Φορέα 073, ως εξής:

Α/Α

1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

πληρωμή δαπάνης
για επισκευή στο
μοτέρ του
κλιματιστικού στο
computer room της
Π.Ε Φωκίδας

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
κτιρίων γενικά,
εγκαταστάσεω
ν
στρατωνισμού,

52,08

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

7.000,00

1.100,00

5.847,92

48

ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ελλιμενισμού,
αερολιμένων
και λοιπών
μόνιμων
εγκαταστάσεω
ν

2.

3.

4.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο
οποίος, θα
εκπροσωπήσει την
Π.Σ.Ε. ενώπιον του
Μονομελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Άμφισσας , στη
δικάσιμο της
21/02/2019, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την
εντολή να
αποκρούσει την
από 01-07-2018 ΠΡ
128.05.07.2018
προσφυγή που
άσκησε η εταιρεία
"RECORD
CATERING
E.ΠΕ.Ε¨" σύμφωνα
με την αριθμ.TT
206234/1389/12.12.
2018 εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας
Προμήθεια μελανιών
για τος εκτυπωτές τα
fax και τα
φωτοτυπικά της
Π.Ε.Φωκίδας και
των γραφείων της
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης και του
ΚΕΣΥ.
(19REQ004312941)
προμήθεια έξι (6)
switches και 20
μπαταριών για τις
ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε
Φωκίδας σύμφωνα
με το από
08/01/2019 έγγραφο
του Τμήματος
Πληροφορικής

02.04.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
πρόσωπων

184,76

28.000,00

13.053,76

14.761,48

02.04.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού,
γραφικών
ειδών και
λοιπών
συναφών
υλικών

8.000,00

50.000,00

26.100,00

15.900,00

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

838,00

9.000,00

75,00

8.087,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 105
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5781-331/10-1-2019
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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΒ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΚΩΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΒ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΚΩΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
iΣ ΕΤΟΥΣ 2018

02.05.073.0899
.01

ΛΟΙΠΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ

16.368,00

47.902,00

29.902,00

02.05.073.0899
.02

ΛΟΙΠΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ

2.356.00

2.356.00

0.00

2.356.00

500.00

500.00

0.00

500.00

18.000,00

2

Δαπάνη μετακίνησης της
Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας στη
Βαρσοβία

02.05.073.717.
02

Δαπάνης
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
από το
εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα

3

Δέσμευση για αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία

02.05.073.511.
01

Αποζημίωσηγια
υπερωριακή
εργασία

120.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

02.05.073.512.
01

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις
εξαιρέσιμεςημέ
ρες και
νυκτερινές
ώρες

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

154.224.00

185.758.00

29.902,00

155.856.00

4

Δέσμευση ποσού για αμοιβή για
εργασία κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο “στην δαπάνη για την εργολαβία
φύλαξης των αντλιοστασίων της Κωπαΐδας, που έχει εργολάβος ενοικίασης προσωπικού”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 106
ΜΑΘΗΤΙΚΑ
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση συνέχισης του μαθητικού δρομολογίου: «ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ», Π.Ε.
Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5479/204/9-1-2019
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
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Εγκρίνει την συνέχιση του μαθητικού δρομολογίου «ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ» που
πραγματοποιείται από τον ανάδοχο Σιψάκο Γεώργιο με την αριθμ. οικ. 294891/4078/14-12-2018
(ΑΔΑ: 6ΞΝΒ7ΛΗ-ΦΜΕ) σύμβαση, από τον γιο του ΣΙΨΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ, στον οποίο θα
μεταβιβαστεί μετά τη συνταξιοδότηση του πατέρα του η επαγγελματική άδεια, αφού κατατεθούν
στην αρμόδια υπηρεσία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η μεταφορά των μαθητών της Π.Ε. Φωκίδας, δεδομένου ότι για το ανωτέρω
δρομολόγιο δεν υπήρχε άλλος μειοδότης.
Σχετική η υπ΄ αριθμ. 2767/49/18-12-2018 απόφασή σας
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 107
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 39ο: Αγορά ακινήτου για τον όρχο της Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4479/193/9-1-2019
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να εξευρεθεί κατάλληλο
ακίνητο, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου και στη συνέχεια να εγκριθεί η διαδικασία που
θα ακολουθηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του π,δ. 242/96.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι “δεν υπάρχει επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση
σκοπιμότητας..” και απείχε της ψηφοφορίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 108
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 40ο: Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4571/77/9-01-2019
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
Συγκροτεί τις πιο κάτω επιτροπές του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας:
1. Α. Τριμελής επιτροπή διενέργειας/ αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
1. Ζωή Σουφλερού του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως
πρόεδρος, αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Τσάκνη του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με
βαθμό Β΄.
2. Ιωάννης Φλωράκης του Ελπιδοφόρου, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ΄
αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Κουκλάρα του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής με βαθμό Β΄.
3. Σουλτάνα Σταυρωθέντα του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με
βαθμό Β΄, αναπληρούμενη από την Κωνσταντίνα Δρούγου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με βαθμό Γ΄.
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Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντία Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Παυλέτση του Λουκά,
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.
Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 221 του Ν.
4412/16. Η επιτροπή συγκροτείται σε ετήσια βάση. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από
το ίδιο όργανο.
Β. Τριμελής επιτροπή διενέργειας/ αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης όλων των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που θα προκύψουν
κατά τα σχολικά έτη 2019- 2020 και 2020- 2021.
1. Σοφία Τραμουντάνη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Β΄, ως πρόεδρος,
αναπληρούμενη από την Ελένη Αποστολίδου του Βύρωνα- Κώστα, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με
βαθμό Α΄.
2. Χριστίνα Μπανιά του Επαμεινώνδα, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ με
βαθμό Δ΄, αναπληρούμενη από τον Γεώργιο Λάιο του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με
βαθμό Β΄.
3. Αγγελική Χαλκιά του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β΄,
αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Μπογιαντζή του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό
Β΄.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Ελένη Λαθύρη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Α΄ αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Παυλέτση του Λουκά, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.
Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 221 του Ν.
4412/16. Η επιτροπή συγκροτείται σε ετήσια βάση. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από
το ίδιο όργανο.
Γ. Τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και για τις διαδικασίες σύναψης όλων των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που θα προκύψουν
κατά τα σχολικά έτη 2019- 2020 και 2020- 2021.
1. Αντώνιος Σαραφιανός του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄ ως πρόεδρος,
αναπληρούμενος από τον Ιωάννη Παρούτσα του Στυλιανού, κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού με βαθμό Β΄.
2. Αλεξάνδρα Τσιγαρίδα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄,
αναπληρούμενη από τον Χρήστο Τασιούλη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄.
3. Αικατερίνη Καρακώστα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β΄,
αναπληρούμενη από τον Κωνσταντίνο Κοντοπάνο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με
βαθμό Α΄.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντία Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ αναπληρούμενη από τον Ιωάννη Παυλέτση του Λουκά,
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.
Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και κατά τις διαδικασίες σύναψης όλων των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που θα προκύψουν
κατά τα σχολικά έτη 2019- 2020 και 2020- 2021.
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Δ. Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και υπηρεσιών
Α. Για τις Διευθύνσεις: Διοικητικού –Οικονομικού, Ανάπτυξης, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, τα Τμήματα Πληροφορικής και Πολιτικής Προστασίας καθώς και το Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη.
1. Κωνσταντία Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ ως
πρόεδρος αναπληρούμενη από την Μαρία Τσατσαράγκου του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ
Καθαριστριών.
2. Ιωάννης Παυλέτσης του Λουκά, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄,
αναπληρούμενος από τον Δημήτριο Ντζαμάρα του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
με βαθμό Γ΄.
3. Αθανάσιος Μπίκας του Βασιλείου κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄ αναπληρούμενος από
την Ελένη Λαθύρη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.
Β. Για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών:
1. Αλεξάνδρα Τσιγαρίδα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ ως
πρόεδρος αναπληρούμενη από τον Δημήτριο Τσούκα του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με
βαθμό Γ΄.
2. Τριανταφυλλιά Τσιρώνη του Παναγιώτη, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό
Γ΄ αναπληρούμενη από την Χρύσω Ιωάννου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού με βαθμό Γ΄.
3. Ιωάννης Τσάκνης του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών μα βαθμό Β΄ αναπληρούμενος από
τον Χρήστο Τασιούλη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.
Γ. Για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων:
1. Βασίλειος Φακίτσας του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Γ΄ ως πρόεδρος,
αναπληρούμενος από την Χριστίνα Μπανιά του Επαμεινώνδα, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής –
Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Δ΄.
2. Κωνσταντίνος Ντρίβας του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Γ΄ αναπληρούμενος
από τον Γεώργιο Σέλελη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄.
3. Αθανάσιος Μπίκας του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄ αναπληρούμενος από
τον Ευάγγελο Γιαννιώτη του Κωνσταντίνου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.
Δ. Για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:
1. Ελένη Αποστολίδου του Βύρωνα– Κώστα, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄ ως
πρόεδρος αναπληρούμενη από τον Γεώργιο Λάιο του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με
βαθμό Β΄.
2. Γεώργιος Μπακογεώργος του Ηλία, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (κτηνιάτρων) με βαθμό Γ΄
αναπληρούμενος από τον Ιωάννη Μπογιαντζή του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό
Β΄.
3. Αντώνιος Σαραφιανός του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄
αναπληρούμενος από τον Ιωάννη Μπόνια του Σταύρου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
με βαθμό Β΄.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.

53

ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ

Έργο των Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και υπηρεσιών είναι α)
η παρακολούθηση και η παραλαβή πάσης φύσεως προμηθειών σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) η παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρου 219 και της παρ. 11δ, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 109
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
Βασίλειος Φακίτσας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Σανιδάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία Μίλη

Δημήτριος Αργυρίου
Ευστάθιος Κάππος
Δημήτριος Βουρδάνος
Δημήτριος Τιμπλαλέξης
Γεώργιος Γκικόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

802

2

26.100

0,0
0

ΠΙΣΣΩΝΑΣ-ΠΟΥΡΝΟΣΜΠΟΥΡΤΖΙ (ΕΔΡΑ ΕΙΔ
ΝΗΠ) & ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)

2

28.400

0,0
0

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

68,65€

67,96€

1,01%

1,01%

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

&

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΕΠΙΣΤΡ.

Προς
φερόμε
νη
τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

802

Ημερήσιο
κόστος
δημοπράτησης

2

Ονομασία
δρομολογίου
2018-2019

κόστος
συνοδού

Κωδ
δρομ

Χιλιομετρική
απόσταση σε m

α
/
α

Αριθ.
Διαδρομών

Πίνακας
αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ που εγκρίθηκαν με τις αρ 1326/2018 και την με αρ. 1646/2018 διόρθωση
αυτής , αρ. 1731/2018 και την αρ. 1927/2018 διόρθωση αυτής και αρ. 1930/2018 ,1732/2018 και την διόρθωση αυτής 2016/2018 αποφάσεις οε εγκρίθηκαν οι προσωρινοί
ανάδοχοι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών για τα τρία σχ. έτη 2017-2020 ,της Διαπραγμάτευσης της 12ης/10/2017 και της Διαπραγμάτευσης της
18ης/12/2017 αντίστοιχα για τη μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020

72,16€

Νέο
Ημερήσι
ο
Συμβατι
κό
κόστος
σε €

71,43€

Προσωρινός
Ανάδοχος
ΤΑΕ
Αριθμός
Απόφασης

Αιτιολογία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΕ 2214

Αριθμ.
Απόφασης Ο.Ε
1326/2018 ΌΠΩς
ΔΙΟΡΘΏΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΡ. 1646/2018

Τροποποίηση
δρομολογίου
λόγω αφαίρεσης των οικισμών
ΚΑΝΗΘΟΣ,
ΧΑΛΚΙΔΑ
και
προσθήκης
των
οικισμών
ΔΡΟΣΙΑ,
ΡΙΤΣΩΝΑ
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑ)
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