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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 4ης Φεβρουαρίου 2019

Αριθμός Πρακτικού 6

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,
συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.
44/5-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 22360/291/30-01-2019
πρόσκλησης, 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. 5/28-01-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ352/20-07-2018
προσφυγής της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε», ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ζ΄).

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ342/12-07-2018
προσφυγής της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε», ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ζ΄).

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Ε. & Κ. ΚΑΨΑΛΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’).

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της κοινοπραξίας με την επωνυμία
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ - ΕΥΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής - προσφυγής της ανώνυμης
εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας (Τμήμα Α Τριμελές).

ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης περί διορισμού ή μη δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της
περιβαλλοντικής μεταφορικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.»,
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α΄ Μονομελές).

ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης περί διορισμού ή μη δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου», ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α).

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «Τσιάτσος Κων/νος και Σια ΟΕ», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας
(Τμήμα Α Μονομελές).

ΘΕΜΑ 10o: Λήψη απόφασης περί διορισμού ή μη δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής της
Ευγενίας Παπαστεφάνου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α Μονομελές).

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) - ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΑΜ)», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 22051/125/29-01-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Λαμίας [σχετικά
με την πληρωμή παρακρατούμενου φόρου για την εταιρεία «Καμαριώτης Α.Τ.Ε.Ε.», όπως αυτός
αποδόθηκε κατά τη χρήση 2014].

ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτημάτων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 14o: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την έρευνα και τη σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα συγχώνευσης αναπτυξιακών εταιρειών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 15o: Διορισμός δικηγόρου για έρευνα και γνωμοδότηση σε σχέση με την επεξεργασία της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την υποβολή προτάσεων εφαρμογής της.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 297537/859/18-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ρ7ΛΗ-Π1Ζ) & 48/1/2-1-
2019 (ΑΔΑ: 6Υ2Ε7ΛΗ-34Η) αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για τη διάθεση
πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο του
2018 και τον Ιανουάριο του 2019 αντίστοιχα στο Νομό Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9937/258/14-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (καθαρισμός οδικών αξόνων από κατολισθήσεις λόγω εκχιονισμών και
βροχοπτώσεων).

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15968/363/22-01-2019 (ορθή επανάληψη 23-01-2019)
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6



3

αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος της
Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Αντιρρίου και Αντιρρίου - Λιδωρικίου).

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 148/9277/14-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρείθρων στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΙ» Λιβαδειάς Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και στην
περιοχή Αγίας Τριάδας, στο επαρχιακό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Αγίας Τριάδας – Αγίας Άννας
της Π.Ε. Βοιωτίας, από 14-01-2019).

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 313/16887/23-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρείθρων στην επαρχιακή οδό Πλαταιών - Ερυθρών του επαρχιακού οδικού δικτύου
του Ν. Βοιωτίας από 23-01-2019).

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 315/16891/23-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Βαγίων – Λεονταρίου του Ν. Βοιωτίας από
23-01-2019).

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 310/16872/23-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος στην Π.Ε.Ο. Θηβών - Χαλκίδας του Ν. Βοιωτίας από 23-01-2019).

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 363/19106/25-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ερείσματος στο 4ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θηβών - Λιβαδειάς του Ν. Βοιωτίας από 25-01-2019).

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισμό του Ασωπού ποταμού
στον Άγιο Νεκτάριο Π.Ε. Βοιωτίας, από 11-12-2018.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για τον αποχιονισμό και την
ρίψη άλατος οδών αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, από 18-12-2018 & 25-12-18 στις περιοχές
Ελικώνα και Παρνασσού και σε άλλες περιοχές κατά περίπτωση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
"Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών - βελτίωση οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας 2018", προϋπολογισμού 3.900.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση πρανών με
χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κλπ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: “Διαπλάτυνση και ανακατασκευή τμήματος της
επαρχιακής οδού προς Παλαμά”, προϋπολογισμού 330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: “Kαθαρισμός γερμανικής τάφρου για τη χρονική περίοδο 2018 -
2019”, προϋπολογισμού 291.219,51 € με ΦΠΑ, του έργου: “Καθαρισμός γερμανικής τάφρου”,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
“Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου σκευοφυλακίου Ι.Μ. Αγάθωνος και
συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου”, προϋπολογισμού 350.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση όψεων διοικητηρίου Λιβαδειάς», προϋπολογισμού
800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 32o: Α. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 2455/12-11-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. Β. Έγκριση 2ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Άγιου Αιδηψού», προϋπολογισμού 400.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 24/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών. Γ. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Κατασκευή έργων διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος Σαρανταπόταμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων»,
προϋπολογισμού 2.223.708,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά – Προκόπι (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού
3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Συντήρηση και
προστασία πρανών στην επαρχιακή οδό 36 Μουρίκι - Λουκίσια - Χάλια (θέση Κοκόσι)″,
συνολικής δαπάνης 326.495,76 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Οδός πρόσβασης
προς λιμάνι Μαντουδίου″, συνολικής δαπάνης 512.887,27 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Συντήρηση -
Βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά - Προκόπι″, συνολικής δαπάνης 1.042.976,70 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην εθνική οδό 27 περιοχή
Γραβιάς», Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο
Μαρτίνο - Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου:
«Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου
μπελεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστριού Ν. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
350.000,00 €.

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υλοποίηση
παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα:
Όρια νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας - Λαμία», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
δομικών υλικών”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελάνια, drum)
εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και fax για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του
νομού και του ΚΕΔΔΥ”, προϋπολογισμού 35.518,56 € με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1)
έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2018-2019.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σχεδιασμός και
ανάπτυξη των ποδηλατικών διαδρομών του Ευρωπαϊκού δικτύου “EuroVelo” που θα διέρχονται
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών Κωπαΐδας», προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε Βοιωτίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση τροποποίησης – διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, παροχή
υπηρεσιών και συνδρομές, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 62o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 63o: Έγκριση α) δαπανών & δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας και β) μερικής ανάκλησης της αριθμ. 996/2019
δέσμευσης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 64o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών για την εκδήλωση κοπής πίτας για τους
υπαλλήλους της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην αίθουσα υποδοχής του κτηρίου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στην Πλατεία Ελευθερίας 13 - Λαμία.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 65ο: Συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών και β) εξέτασης
ενστάσεων & προσφυγών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια δομικών υλικών”,
συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “International
Mediterranean Tourism Market 2019” (IMTM 2019), στο Τελ Αβίβ.

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, οκτώ (8):

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

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης, ο οποίος
αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως θεωρεί
“σκόπιμο και αναγκαίο να γίνει ειδική συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή σχετικά με τα
παρακάτω ζητήματα:

1. Με ποια κριτήρια η Τεχνική Υπηρεσία ιεραρχεί τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος και
ποιος είναι ο προγραμματισμός της… Αυτονόητη είναι η συμμετοχή του Διευθυντή της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

2. Με ποια λογική και στη βάση ποιων επιχειρημάτων η συντριπτική πλειοψηφία των
έργων της Περιφέρειας, ακόμα και εκείνα που έχουν κυρίως ΤΕΧΝΙΚΟ περιεχόμενο,
χαρακτηρίζονται ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

3. Τι δικαστικές εκκρεμότητες υπάρχουν, που παραπέμπουν σε οικονομικές απαιτήσεις
τρίτων προς την Περιφέρεια.

4. Σε ποιες Α.Ε συμμετέχει η Περιφέρεια και ποια είναι τα πεπραγμένα και ο ισολογισμός
τους”.

******************************
Θεωρεί, επίσης, “απαραίτητη την παροχή εξηγήσεων για την από 23/01/2019 απόφαση

του Περιφερειακού Ταμείου, που αποφάσισε:
1. Την έγκριση δαπάνης ποσού 20.000,00 €. Η εν λόγω δαπάνη αφορά τη

Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Υποστήριξη της λειτουργίας και της
ανάπτυξης του ILGPI προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ΠΤΑ» και τη δωρεά για δύο υποτροφίες
σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Την εντολή πληρωμής ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) στον δικαιούχο
“ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ”.

Κατόπιν αυτών ο κ. Γκικόπουλος αναρωτήθηκε “στην βάση ποιας εισήγησης λήφθηκε η
συγκεκριμένη απόφαση και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων υποτρόφων”.

*****************************
Διατύπωσε στη συνέχεια ερωτηματικά και σοβαρές αμφιβολίες για το τι θα

εξυπηρετήσουν οι 59.000 € που δόθηκαν για την «Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων
τρίτης ηλικίας σε θέματα σχετιζόμενα με τη διατροφή και την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι».

- “Ποια είναι αυτά που πρέπει να παραδώσει αυτός που ανέλαβε το πρόγραμμα;
- Ποια είναι η εταιρεία “ΠΡΟΛΗΨΙΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ”… και τι προηγούμενο έργο
έχει”;

******************************
“Αυτονόητη είναι η απαίτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την παροχή εξηγήσεων και

απαντήσεων στα ερωτήματα που έχουν τεθεί εδώ και αρκετό καιρό στην Οικονομική Επιτροπή”.

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

Επιπρόσθετα, ο κ. Γκικόπουλος επανήλθε σε ένα ζήτημα που έχει ξανασυζητηθεί στην
Οικονομική Επιτροπή. Στην απόφαση περί ανταλλαγής κτιρίων του δήμου και της περιφέρειας
που λήφθηκε στο Ευπάλιο Φωκίδας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της αστυνομίας.
“Αυτή τουλάχιστον είναι η επίσημη δικαιολογία” δήλωσε ο κ. Γκικόπουλος.

Ο σύλλογος υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας διαφωνεί με αυτή την εξέλιξη έχοντας και τη
στήριξη στο θέμα αυτό και των άλλων συλλόγων της Στερεάς. Το ίδιο και η ομοσπονδία των
εργαζομένων στις Περιφέρειες.

Θεωρούν οι εργαζόμενοι και φυσικά και η Λαϊκή Συσπείρωση πως δεν υπηρετεί ούτε το
δημόσιο συμφέρον, ούτε το συμφέρον της Περιφέρειας.
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“Δεν μπορεί η Περιφέρεια με τους ολοένα και μειωμένους πόρους να αναλαμβάνει την
κάλυψη των αναγκών και των ευθυνών του κεντρικού κράτους και των υπουργείων προς τους
πολίτες. Αυτά θα λείψουν από τις δικές τους υπηρεσίες, χώρια η αναστάτωση που έχει επέλθει σε
αυτές όλον αυτό τον καιρό”.

Ζήτησε, λοιπόν, ο κ. Γκικόπουλος την ακύρωση της σχετικής απόφασης της οικονομικής
επιτροπής.

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

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 δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για την πληρωμή δαπανών διορισμού δικηγόρων,
Π.Ε. Εύβοιας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής, λόγω της ημερομηνίας
ορισμού της δικασίμου στις 8-02-2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την
πληρωμή συμμετοχής στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε διεθνή
τουριστική έκθεση, Π.Ε. Εύβοιας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω της ημερομηνίας
πραγματοποίησης της διεθνής τουριστικής έκθεσης «International Mediterranean Tourism
Market 2019 (IMTM 2019)» στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, στις 12 & 13 Φεβρουαρίου 2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την πληρωμή διοδίων, πινακίδων και
δαπάνης ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, ώστε να
μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για ταχυδρομικά έξοδα (courier)
Π.Ε. Βοιωτίας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση τρίμηνης παράτασης των συμβάσεων περί προμήθειας υγρών
καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95 και πετρελαίου θέρμανσης), έτους 2018-2019, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, δεδομένου ότι
οι εν λόγω συμβάσεις λήγουν στις 4 και 7 Φεβρουαρίου 2019 αντίστοιχα και ο σχετικός
διαγωνισμός δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. (οικ.) 6413/341/1-02-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΜΜ7ΛΗ-9ΧΣ)
απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης
συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και
Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι την ολοκλήρωση των
οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 31-03-2018, δυνάμει της αρ. πρωτ. 9795/21-12-2018
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση 4ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση και λειτουργία
της σήραγγας Τυμφρηστού”, προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι ο ανάδοχος της παρούσης
υπηρεσίας θα πρέπει να εγκατασταθεί άμεσα, δεδομένου ότι η προηγούμενη εργολαβία του
αντικειμένου του θέματος έχει λήξει και είναι απαραίτητη η επί 24ωρης βάσης αδιάλειπτη
λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού.

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 223

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για την πληρωμή δαπανών διορισμού δικηγόρων,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22199/879/29-01-
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 τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των

πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019 της Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή της δαπάνης
για διορισμό
Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμ. Ζ΄)
[σχετικά με την αριθμό
κατάθεσης ΠΡ352/20-
07-2018 προσφυγή
της κοιν.
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε -
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε»]
στη δικάσιμο της
08/02/2019 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή
ορισθείσα σχετικά με
την εκτέλεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν.
ΣΤΥΡΑ - ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ.
0+000 εως Χ.Θ.
16+499,33) -
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ)».

02.02.073.
0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

621,24

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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2

Πληρωμή της δαπάνης
για διορισμό
Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμ. Ζ΄)
[σχετικά με την αριθμό
κατάθεσης ΠΡ342/12-
07-2018 προσφυγή
της κοιν.
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε -
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε»]
στη δικάσιμο της
08/02/2019 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή
ορισθείσα ,σχετικά με
την εκτέλεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν.
ΣΤΥΡΑ - ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ.
0+000 εως Χ.Θ.
16+499,33) -
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ)».

02.02.073.
0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

621,24 51.200,00 28.409,04 21.548,48

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 224

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την
πληρωμή συμμετοχής στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε διεθνή
τουριστική έκθεση, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25212/1039/1-02-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) ποσού 1.270,00 €,

σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
Ειδικού Φορέα 02073 και στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου 0719.01 για ποσό 550,00 €,
0721.01 για ποσό 240,00 €, 0722.01 για ποσό 480,00 €, του οικονομικού έτους 2019, με
υπόλογο την Μαριάννα - Ελπίδα Λιάσκου, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, για
την πληρωμή συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή τουριστική έκθεση
«International Mediterranean Tourism Market 2019 (IMTM 2019)» στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, στις
12 & 13 Φεβρουαρίου 2019.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.
Ημερομηνία αναχώρησης στις 11/02/2019 και επιστροφής στις 14/02/2019. Προθεσμία
απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 30/04/2019.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, με την αιτιολογία ότι αφορά ταξίδι
στο εξωτερικό, που έχει ήδη καταψηφίσει.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, δεδομένου ότι κανένας
απολογισμός για τέτοιου είδους εκθέσεις δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 225

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 24625/1015/1-02-
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 τη δέσμευση πίστωσης, την πληρωμή δαπάνης και την έκδοση χρηματικού

εντάλματος προπληρωμής ποσού 10.000,00 €, σε βάρος του Ε.Φ 01.073 ΚΑΕ 0899.01, στο
όνομα της υπολόγου Ελευθερίας Σταματίου τ. Δημητρίου, υπαλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, για την πληρωμή διοδίων, πινακίδων και δαπάνης ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ημερομηνία λήξεως του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 31-
12-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 226

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για ταχυδρομικά έξοδα (courier)
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 18645/603/1-02-
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

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

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ
(COURIER)

ΤΑΧΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε

ΑΦΜ 099759170

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ

17/3-01-2019

ΑΔΑ

6Η977ΛΗ-ΤΡΦ
073.0823.01

463/7-1-19

ΑΔΑ

ΩΑΕ47ΛΗ-674

4.276,15€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 227

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση τρίμηνης παράτασης των συμβάσεων περί προμήθειας υγρών
καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95 και πετρελαίου θέρμανσης), έτους 2018-2019, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6



12

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25325/446/1-02-
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
Εγκρίνει την τρίμηνη παράταση:
Α) Της υπ΄ αριθμ. 44/2018 σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) και του προμηθευτή Σπυρίδωνος Τσιώνη για την
προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95) 25.920 λίτρων, ποσού 42.353,28 € με
ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας μέχρι
εξαντλήσεως των ποσοτήτων των υγρών καυσίμων (λίτρων) και της αντίστοιχης πίστωσης που
έχει ήδη συμβασιοποιηθεί με την ανωτέρω (44/2018) σύμβαση.

Β) Της υπ΄ αριθμ. 46/2018 σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) και του προμηθευτή Σπυρίδωνος Τσιώνη για την
προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) 64.000 λίτρων, ποσού 67.904,00 € με
ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας μέχρι
εξαντλήσεως των ποσοτήτων των υγρών καυσίμων (λίτρων) και της αντίστοιχης πίστωσης που
έχει ήδη συμβασιοποιηθεί με την ανωτέρω (46/2018) σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 228

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. (οικ.) 6413/341/1-02-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΜΜ7ΛΗ-9ΧΣ)
απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης
συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και
Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι την ολοκλήρωση των
οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 31-03-2018, δυνάμει της αρ. πρωτ. 9795/21-12-2018
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6426/349/1-02-
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 υπ’ αριθμ. (οικ.) 6413/341/1-02-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΜΜ7ΛΗ-9ΧΣ) απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή ανάθεση εκτέλεσης
των συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους
2018-2019, που ήταν σε ισχύ την 31-12-2018, μέχρι την ημερομηνία σύναψης οικείων
συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας και των αναδόχων
μεταφορέων και όχι πέραν της 31.03.2019, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠ 9795/21-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ 30 ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2018-19 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Α/Α Προμηθευτής Αριθμ. Δρομ. Ημερήσιο
ποσό άνευ
ΦΠΑ 24%

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΕΟ 59 35,73

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΕΟ 41 18,05

3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΓΙΑ ΝΕΟ 47 28,30
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4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ ΝΕΟ 48,

ΝΕΟ 50,

ΝΕΟ 63

28,78

20,31

27,11

5 ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΝΕΟ 45 45,10

6 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟ 42 10,11

7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΤΟΣ ΝΕΟ 43 15,29

8 ΓΙΑΝΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

[με εκπρόσωπο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΖΗ]

ΝΕΟ 46 18,89

9 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΓΙΑΣ ΝΕΟ 35 33,37

10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΙΟΣ ΝΕΟ 39 27,99

11 ΗΛΙΑΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΝΕΟ 34 41,92

12 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟ 37,

ΝΕΟ 60

10,86

12,34

13 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΕΟ 49 26,95

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 229

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση 4ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση και λειτουργία
της σήραγγας Τυμφρηστού”, προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19984/846/4-02-
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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 4/1-02-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 63578 της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: "Συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας
Τυμφρηστού”, προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εταιρείας “3Κ Τεχνική
Εμπορική Α.Ε.”.

2. Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό στην εταιρία “3Κ Τεχνική
Εμπορική Α.Ε.”, με δ.τ. “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” (ΑΦΜ: 082911990, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Αγίας
Λαύρας 86, 11141 - Αθήνα), με συνολική προσφερόμενη τιμή 435.000,00 € με ΦΠΑ.

Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, με την αιτιολογία ότι είχε εξαρχής καταψηφίσει
το συγκεκριμένο θέμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 230

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 5/28-01-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ.
5/28-01-2019 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 231

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ352/20-07-2018
προσφυγής της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε», ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ζ΄).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 7378/26/29-
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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Φωτεινή

Κανέτη του Χαραλάμπους, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 90], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ΄), στη
δικάσιμο της 8/02/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 20-07-2018 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ352/20-07-2018 προσφυγή που άσκησε η
κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση
της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 € συν
ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 621,24 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 417 € [256 € 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 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως “η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά τον
πολύπαθο δρόμο ΡΑΠΤΑΙΟΙ – Ν. ΣΤΥΡΑ – ΣΤΥΡΑ, που έχει ξεκινήσει από το 2007. Άλλαξε ο
εργολήπτης και αμφισβητούνταν η νομιμότητα των αλλαγών από την διαχειριστική αρχή, μια και ο
συγκεκριμένος δρόμος ήταν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα... Υπήρξαν προβλήματα μετά από
φυσικές καταστροφές και θεωρήθηκε ελλιπής η μελέτη, ενώ η υπηρεσία διαφώνησε. Για 1,5
χρόνο καθυστερούσε η πληρωμή λογαριασμών... Σε κάποια φάση, η Τεχνική Υπηρεσία κήρυξε
έκπτωτο τον εργολήπτη, που προσέφυγε στο Υπουργείο με αίτηση θεραπείας και δικαιώθηκε….

Σε αυτή την βάση εκδικάζεται η προσφυγή της στο Εφετείο, στην οποία καταλογίζει
συγκεκριμένες ευθύνες στην Τεχνική Υπηρεσία”.

Ο κ. Γκικόπουλος ζήτησε, πριν τοποθετηθεί, να έχει μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη της
Νομικής Υπηρεσίας. Συνεπώς, πρότεινε αναβολή του θέματος και γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας πριν ξανασυζητηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 232

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ342/12-07-2018
προσφυγής της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε», ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ζ΄).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 7554/33/29-
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

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Φωτεινή

Κανέτη του Χαραλάμπους, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 90], κάτοικο Λαμίας επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ΄), στη
δικάσιμο της 8/02/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 12-07-2018 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ342/12-07-2018 προσφυγή που άσκησε η
κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση
της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 € συν
ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 621,24 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 417 € [256 € 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 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως “η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά τον
πολύπαθο δρόμο ΡΑΠΤΑΙΟΙ – Ν. ΣΤΥΡΑ – ΣΤΥΡΑ, που έχει ξεκινήσει από το 2007. Άλλαξε ο
εργολήπτης και αμφισβητούνταν η νομιμότητα των αλλαγών από την διαχειριστική αρχή, μια και ο
συγκεκριμένος δρόμος ήταν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα... Υπήρξαν προβλήματα μετά από
φυσικές καταστροφές και θεωρήθηκε ελλιπής η μελέτη, ενώ η υπηρεσία διαφώνησε. Για 1,5
χρόνο καθυστερούσε η πληρωμή λογαριασμών... Σε κάποια φάση, η Τεχνική Υπηρεσία κήρυξε
έκπτωτο τον εργολήπτη, που προσέφυγε στο Υπουργείο με αίτηση θεραπείας και δικαιώθηκε….

Σε αυτή την βάση εκδικάζεται η προσφυγή της στο Εφετείο, στην οποία καταλογίζει
συγκεκριμένες ευθύνες στην Τεχνική Υπηρεσία”.

Ο κ. Γκικόπουλος ζήτησε, πριν τοποθετηθεί, να έχει μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη της
Νομικής Υπηρεσίας. Συνεπώς, πρότεινε αναβολή του θέματος και γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας πριν ξανασυζητηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 233

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Ε. & Κ. ΚΑΨΑΛΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
209895/1408/29-01-2019 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», τον Ιωάννη

Κωνσταντίνου του Γεωργίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 320], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β’), στη δικάσιμο της 21/03/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 2-07-2003 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ18/14-02-2012
προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ε. & Κ. ΚΑΨΑΛΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, αφού πρώτα ανέφερε
ότι πρόκειται για απόφαση της Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων των κατόχων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Φθιώτιδας και για πρακτικό Ελέγχου Εκμετάλλευσης της ίδιας Διεύθυνσης, με τα οποία η
συγκεκριμένη εταιρεία αποκλείστηκε από την επιδότηση καλλιέργειας σκληρού σίτου για την
καλλιεργητική περίοδο 2001 – 2002.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 234

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της κοινοπραξίας με την επωνυμία
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ - ΕΥΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
209896/1409/29-01-2019 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», τον Παναγιώτη

Παναγιωτακόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 222], κάτοικο Λαμίας,
επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 12, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα β), στη δικάσιμο της 21/03/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την την από 3-12-2001 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ123/03-11-
2011 προσφυγή που άσκησε η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ -
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ - ΕΥΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

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

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε ότι πρόκειται για πρόστιμο λόγω παραγωγής
ασφαλτομίγματος χωρίς άδεια και δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 235

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής - προσφυγής της ανώνυμης
εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε.», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας (Τμήμα Α Τριμελές).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
209899/1411/29-01-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Στη συζήτηση του θέματος
παραβρέθηκε ο κ. Βάγιας Κωνσταντίνος, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε.», ο
οποίος έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος, προκειμένου να ζητηθούν οι απόψεις της

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως πρόκειται για “μια ιδιαίτερης σημασίας
περίπτωση που σχετίζεται με τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και της έλλειψης συντονισμού
μεταξύ των υπηρεσιών, τα οποία ταλαιπωρούν όσους προσφεύγουν σε αυτές ακόμη και τους
τιμωρούν.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιοι που έχουν ελαιοτριβείο αποφάσισαν να
ανανεώσουν και να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, ζητώντας να μετατρέψουν την άδεια
λειτουργία τους σε αορίστου χρόνου, όπως προβλέπει ο νόμος. Κατέθεσαν όλα τα σχετικά
έγγραφα, που χρειάζονται και περίμεναν… Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια, χωρίς καμιά
ειδοποίηση της υπηρεσίας, πληροφορήθηκαν πως υπήρχε δυσχέρεια εκτίμησης της μελέτης
διαχείρισης υγρών αποβλήτων - με σύγχρονες μεθόδους και κατά τα διεθνή πρότυπα - και για να
αξιολογηθεί είχε σταλεί στο Υπουργείο Βιομηχανίας, που καθυστερούσε.

Σε αυτή την διαδικασία, που καθυστερούσε με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, επιβλήθηκε
πρόστιμο γιατί δεν είχαν άδεια λειτουργίας.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν σύμφωνα με τον νόμο στις αρμόδιες αρχές,
που προφανώς λαθεμένα θεώρησαν την προσφυγή εκτός νομίμων προθεσμιών, αφού έλαβαν
υπόψη την ημερομηνία που την έλαβαν και όχι την ημερομηνία κατάθεσης”.

Ο κ. Γκικόπουλος διερωτήθηκε τι θα πει η Περιφέρεια σε αυτή την προσφυγή που
εκδικάζεται, όταν είναι προφανές πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν δίκιο και πως πρέπει να
ακυρωθούν όλες οι διοικητικές πράξεις που ακολούθησαν.

Κατά την άποψή του σε αυτή την λογική πρέπει να κινηθεί η Περιφέρεια και αυτό
προτείνει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 236

ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης περί διορισμού ή μη δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της
περιβαλλοντικής μεταφορικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.»,
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α΄ Μονομελές).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
209902/1414/29-01-2019 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
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α΄ Μονομελές), δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της
υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσεως της υποθέσεως.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για υπόθεση της Π.Ε Βοιωτίας, η
οποία επέβαλε πρόστιμο 1.000 € για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε επιχείρηση
που διαχειρίζεται στερεά απόβλητα… Σύμφωνα με τον ίδιο “η εισήγηση της υπηρεσίας λέει πως
δεν συμφέρει την Περιφέρεια να διεκδικήσει το πρόστιμο… Συνεπώς, η διοικητική ποινή μπήκε
για το φαίνεσθαι και την δημιουργία εντυπώσεων…”. Θεωρεί, επίσης, πως “στο συγκεκριμένο
ζήτημα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και μεροληπτική στάση” και δήλωσε ότι απέχει από την
ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 237

ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης περί διορισμού ή μη δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου», ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
209904/1415/29-01-2019 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
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α), δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της
υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσεως της υποθέσεως.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για άλλο ένα πρόστιμο 1.000 €,
“προκειμένου να τηρούνται τα προσχήματα και να συγκαλύπτεται ένα θέμα που και η Περιφέρεια
ευθύνεται, μια και για την ύπαρξη και λειτουργία ΧΑΔΑ στον Άγιο Κων/νο η Περιφέρεια, που
επιμελήθηκε την διαμόρφωση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης
Απορριμμάτων, είναι συνυπεύθυνη”. Σύμφωνα με τον ίδιο “η εισήγηση της υπηρεσίας λέει πως
δεν συμφέρει την Περιφέρεια να διεκδικήσει το πρόστιμο… Συνεπώς, η διοικητική ποινή μπήκε
προσχηματικά…”.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 238

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «Τσιάτσος Κων/νος και Σια ΟΕ», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας
(Τμήμα Α Μονομελές).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
209915/1422/29-01-2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Βασιλική

Ανταχοπούλου του Θεμιστοκλή, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 216], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Λεωνίδου, αρ. 26, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Α Μονομελές), στη δικάσιμο της 7/03/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 30/05/2012 και με αριθμό δικογράφου ΑΚ124/31-05-2012
ανακοπή που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Τσιάτσος Κων/νος 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 ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για πρόστιμο λόγω παραβάσεων
αγορανομικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα για νοθεία πετρελαίου κίνησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 239

ΘΕΜΑ 10o: Λήψη απόφασης περί διορισμού ή μη δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής της
Ευγενίας Παπαστεφάνου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α Μονομελές).
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
209905/1416/29-01-2019 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
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α Μονομελές), δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της
υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσεως της υποθέσεως.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για άλλο ένα πρόστιμο 3.000 € σε
επιχείρηση διαχείρισης απορριμμάτων και μεταφορτώσεων, που δεν είναι προς το συμφέρον της
Περιφέρειας να το διεκδικήσει… Σύμφωνα με τον ίδιο “η περίπτωση αυτή είναι κραυγαλέα… Το
2011 κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν και το θέμα βγήκε στον τύπο. Εξαγγέλθηκαν
έλεγχοι και παραέλεγχοι, με το αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μας…”

Κατά την άποψή του “υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που παραπέμπουν σε συγκάλυψη και
υποβάθμιση του ζητήματος” και για αυτό απέχει από την ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 240

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) - ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΑΜ)», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 13293/66/29-
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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Παναγιώτα

Μανδώρα του Στυλιανού, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 380], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Καποδιστρίου, αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21/02/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 16-11-2010 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ78/24-11-2010 αγωγή
που άσκησε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΑΜ)»,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 € συν
ΦΠΑ 24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 530,72 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 268 € [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 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση για τον διορισμό δικηγόρου.
Θα παρακολουθήσει, όμως, προσεκτικά την υπόθεση και φυσικά θέλει ενημέρωση για τις
εξελίξεις που θα υπάρξουν, καθώς έγινε ένα τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό για το
οποίο ενοχοποιείται η λειψή σήμανση των δρόμων, την ευθύνη της οποίας έχει η Περιφέρεια.

“Σε αυτή την βάση, το ασφαλιστικό ταμείο ζητάει να του πληρώσει η Περιφέρεια τις
δαπάνες που έκανε… Το θέμα έχει ξεχωριστή σημασία και μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο.
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Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος που το ταμείο υπολογίζει τα έξοδα για τον ασφαλισμένο που
τραυματίσθηκε”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 241

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 22051/125/29-01-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Λαμίας [σχετικά
με την πληρωμή παρακρατούμενου φόρου για την εταιρεία «Καμαριώτης Α.Τ.Ε.Ε.», όπως αυτός
αποδόθηκε κατά τη χρήση 2014].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 22096/139/29-
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’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 22051/125/29-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη

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

Φλώρος του Θεοδώρου, Δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικος Λαμίας, επί της
οδού Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος εξουσιοδοτείται να συντάξει και να καταθέσει ενώπιον της
Δ.Ο.Υ. Λαμίας ενδικοφανή προσφυγή κατά της με αριθμό 699/13.12.2018 οριστικής πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές που εισπράττονται από
εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων (3%) φορολογικού έτους 2014, καθώς και της με
αριθμό 698/13.12.2018 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 φορολογικού
έτους 2014 και να υπερασπίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον, πράττοντας ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320 € συν
ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 396,80 €, το οποίο προκύπτει ως
εξής:

- Αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ 4
=] 320 €, για τη σύνταξη και κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής και τη μελέτη του φακέλου
της υπόθεσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για “λάθος παρακράτηση φόρου από
εργολάβο δημοσίων έργων” και διερωτήθηκε “τι χρειάζονται τα δικαστήρια”… Ζήτησε, επίσης, να
πληρωθεί η εφορία και να απαιτηθούν τα χρήματα από τον εργολάβο.

Κατόπιν των ανωτέρω, δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 242

ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί ερωτημάτων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
296397/1921/29-01-2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Παναγιούλα

Ανάγνου του Ευσταθίου, Δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ.Αθηνών: 35501], κάτοικο Αγίας
Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αγίας Τριάδος, αρ. 56 & Φιλικής Εταιρείας, η οποία, αφού
λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις
απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να συντάξει αναλυτική γνωμοδότηση επί των
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εξής ερωτημάτων: α) αν νομιμοποιείται η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης των βεβαιώσεων χρήσης
νερού του παρόχου φορέα άρδευσης στη μη χορήγηση άδειας ή βεβαίωσης χρήσης νερού
στους καλλιεργητές - ιδιοκτήτες, όταν υπάρχουν οφειλές πάγιων και αρδευτικών τελών (άρθρο
17 παρ. 6 του Κανονισμού άρδευσης), με ενδεχόμενες συνέπειες στις επιδοτήσεις, β) αν η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεούται να διατηρεί καθαρούς και απαλλαγμένους από
βλάστηση τους αρδευτικούς αύλακες, να αποκαθιστά τυχόν παρεμβάσεις που έχουν κάνει οι
καλλιεργητές κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, προκειμένου, προκειμένου κατά τη
χειμερινή περίοδο, προκειμένου κατά τη χειμερινή περίοδο να γίνεται αποστράγγιση των
όμβριων υδάτων, να αποκαθιστά φθορές στα αναχώματα που έχουν δημιουργηθεί κατά την
εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών (άρθρο 15 παρ. 6,7,8,9 του Κανονισμού άρδευσης), γ)
αν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα κατά την εκτέλεση των εργασιών να
εναποθέτει τα προϊόντα εκσκαφής εκατέρωθεν των κοινόχρηστων καναλιών ή αυλάκων, ακόμα
και αν δεν υπάρχουν ζώνες έργου στα κτήματα (άρθρο 15 παρ.9 του Κανονισμού άρδευσης), και
σε περίπτωση που έχει το δικαίωμα, αν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει την υποχρέωση να
επαναφέρει τις ζώνες έργων ή των κτημάτων όπου αυτές δεν υπάρχουν, στην αρχική κατάσταση.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 400 € συν
ΦΠΑ 24% (= 96,00), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 496 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό
[80 € Χ 4=] 320 €, λόγω της φύσης του ερωτήματος και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει
από νομικής άποψης, καθώς και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος
θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως “το θέμα δεν σχετίζεται με ερμηνεία νόμων και
εγκυκλίων, αλλά άμεσα και συγκεκριμένα με την διαχείριση του αρδευτικού συστήματος της
Κωπαΐδας και το πώς αυτός εφαρμόζεται… Σχετίζεται, επίσης, με τα προβλήματα που
δημιούργησε η διάλυση του Οργανισμού Κωπαΐδας”.

Ο ίδιος θεωρεί πως “τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει η υπηρεσία δίνουν την εικόνα
των ιδιωτικοποιήσεων και της παραίτησης της Περιφέρειας από υποχρεώσεις της στην
συντήρηση του αρδευτικού συστήματος της Κωπαΐδας”. Εκλαμβάνοντας το θέμα ως πολιτικό
πιστεύει πως “χρειάζεται ξεκάθαρη πολιτική βούληση για να αντιμετωπισθεί”.

Κατόπιν των ανωτέρω, δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 243

ΘΕΜΑ 14o: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την έρευνα και τη σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα συγχώνευσης αναπτυξιακών εταιρειών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 16987/105/29-
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) Κάνει δεκτή την από 22-01-2019 προσφορά του δικηγόρου Αλεξάνδρου Παν.

Σπυρίδωνος.
(ii) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Αλέξανδρο

Παν. Σπυρίδωνος, δικηγόρο Αθηνών, (Α.Μ.Δ.Σ. 18824), κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 55,
ο οποίος, αφού μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και λάβει κάθε αναγκαία πληροφορία
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να παράσχει τις νομικές του
υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη νομική και μελέτη και τη σύνταξη αναλυτικής και
αιτιολογημένης γνωμοδότησης σχετικά με το αν είναι εφικτό νομικά και σε περίπτωση θετικής
απαντήσεως, υπό ποιες προϋποθέσεις και όρους και με ποια διαδικασία, να συγχωνευθούν οι
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τρεις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία (α) «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε.», (β)
«Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.» και (γ) «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.».

Λόγω της ιδιαζούσης υποθέσεως και της πολυπλοκότητας των νομικών θεμάτων της
υποθέσεως, σε συνδυασμό με τον χρόνο που απαιτείται για την παροχή της γνωμοδότησης,
επειδή το εν λόγω ζήτημα παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα από νομικής άποψης, ο δε
χειρισμός του απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου των Ανωνύμων
Εταιρειών, αλλά και εμπειρία, ενώ η ενασχόληση με την εν λόγω υπόθεση περιλαμβάνει μελέτη
φακέλων σε πληθώρα διαδικασιών που εκκρεμούν.

(iii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου/δικηγορικής εταιρείας, με ειδική
συμφωνία, στο ποσό των 4.000 € συν ΦΠΑ 24% (= 960,00), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και
Φ.Π.Α.] 4.960,00 €.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διαφωνώντας με την διασύνδεση
της Περιφέρειας με Ανώνυμες Εταιρείες και ιδιωτικό - οικονομική λειτουργία. Συνέχισε
δηλώνοντας ότι “τίποτε δεν ξέρουμε για τα πεπραγμένα των Α.Ε που βαπτίζονται αναπτυξιακές…
Δεν γνωρίζουμε τον ισολογισμό τους. Δεν συζητήσαμε σαν Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα των
συγχωνεύσεων τους επί της αρχής και στην ουσία του…”.

Αρνητική ψήφο έδωσε και ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 244

ΘΕΜΑ 15o: Διορισμός δικηγόρου για έρευνα και γνωμοδότηση σε σχέση με την επεξεργασία της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την υποβολή προτάσεων εφαρμογής της.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
22186/141/29-01-2019 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 τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ.

Αθηνών: 8.645], κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Διδότου, αρ. 3, με συγκεκριμένη εξειδίκευση και
εμπειρία στα θέματα του εργατικού δικαίου και με γνώσεις του ιδιαίτερου αντικείμενου των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ο οποίος, αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου
φακέλου λάβει δε είδε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, να
γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα σχετικά με την επεξεργασία της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε) και την υποβολή προτάσεων
εφαρμογής της για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των υπαλλήλων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λόγω της ιδιαζούσης υποθέσεως και της πολυπλοκότητας των νομικών θεμάτων της
υποθέσεως, σε συνδυασμό με τον χρόνο που απαιτείται για την παροχή της γνωμοδότησης για
την οποία απαιτείται και άντληση πολυποίκιλων στοιχείων, επειδή το εν λόγω ζήτημα
παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα από νομικής άποψης, ο δε χειρισμός του απαιτεί
εξειδικευμένες γνώσεις Εργατικού Δικαίου, αλλά και εμπειρία, ενώ η ενασχόληση με την εν λόγω
υπόθεση περιλαμβάνει μελέτη φακέλων σε πληθώρα διαδικασιών που εκκρεμούν.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, στο ποσό των 1.000 € συν ΦΠΑ 24%
(= 240,00), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.240,00 €.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως από το καλοκαίρι του 2018 έχουν υπογραφεί
και εκδοθεί τα σχετικά ΦΕΚ για μόνιμους και ΙΔΑΧ, της συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ
του ΥΠΕΣ και της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στις Περιφέρειες. Είναι μία σύμβαση εργασίας
που ρυθμίζει εργασιακά ζητήματα προς την κατεύθυνση βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στις
περιφέρειες και η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική.

Δυστυχώς, 6 μήνες μετά την υπογραφή της, υπάρχουν περιφέρειες που δεν την
εφαρμόζουν και οι περιφερειάρχες δεν υπογράφουν τις σχετικές αποφάσεις. Μεταξύ αυτών και η
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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Περιφερειακή αρχή, υπηρεσιακοί παράγοντες, επικαλούμενοι
ερμηνευτικά, διαδικαστικά ζητήματα, αρνούνται ουσιαστικά την εφαρμογή της.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος θεωρεί αυτή την κατάσταση “ανεπίτρεπτη και πολιτικά
απαράδεκτη. Όταν πρόκειται, δηλαδή, για νόμο που στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα των
εργαζομένων, εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. Όταν αντίθετα ένας νόμος, μετά και τους αγώνες των
εργαζομένων, κινείται στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους
ψιλοκοσκινίζεται η κάθε υποπερίπτωση της υποπερίπτωσης... Ξεχνιέται το πνεύμα του νομοθέτη
και όλοι στέκονται στις διατυπώσεις, μπλοκάροντας ουσιαστικά την εφαρμογή του”.

Τα 5 σωματεία εργαζομένων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνέχισε ο κ.
Γκικόπουλος, ζητάνε το αυτονόητο. Την εφαρμογή του νόμου. Την άμεση εφαρμογή της
συλλογικής σύμβασης εργασίας από την περιφερειακή αρχή και τις υπηρεσίες, την άμεση
έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων του Περιφερειάρχη για το έτος 2019. “Το θέμα λοιπόν
δεν είναι νομική γνωμοδότηση, αλλά η πολιτική βούληση για υλοποίηση της Σ.Σ.Ε.”.

Σε αυτή την βάση ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως καταψηφίζει την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 245

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 297537/859/18-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ρ7ΛΗ-Π1Ζ) & 48/1/2-1-
2019 (ΑΔΑ: 6Υ2Ε7ΛΗ-34Η) αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για τη διάθεση
πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο του
2018 και τον Ιανουάριο του 2019 αντίστοιχα στο Νομό Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22189/477/29-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης

πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο του
2018 και τον Ιανουάριο του 2019 αντίστοιχα στο Νομό Εύβοιας, ως εξής:

Α. 1) Την υπ’ αριθμ. 297537/859/18-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ρ7ΛΗ-Π1Ζ) απόφαση περί
διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων από τις 18-12-2018 στο
Νομό Εύβοιας, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας.

2) Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας και των οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων). Οι
δαπάνες θα αφορούν την κάλυψη της χρήσης των μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε αυτά και στην παράγραφο 4 του παρόντος.

3) Την απευθείας μίσθωση των πιο κάτω ιδιοκτητών ιδιωτικών μηχανημάτων έργου:

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ Ο.Ε.
2 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
8 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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9 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
11 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 Ι. ΒΑΡΛΑΜΟΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΛΑΜΟΥ Ο.Ε.
13 ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
14 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4) Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθμ. 2379/4-12-2017 (Πρακτ. 45ο ΑΔΑ:7ΗΦΟ7ΛΗ-2ΣΔ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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 σε

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.

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

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

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

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

Β. 1) Την υπ’ αριθμ. 48/1/2-1-2019 (ΑΔΑ: 6Υ2Ε7ΛΗ-34Η) απόφαση περί διάθεσης
πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων από 2-10-2019 στο Νομό Εύβοιας,
που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας.

2) Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας και των οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων). Οι
δαπάνες θα αφορούν την κάλυψη της χρήσης των μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε αυτά και στην παράγραφο 4 του παρόντος.

3) Την απευθείας μίσθωση των πιο κάτω ιδιοκτητών ιδιωτικών μηχανημάτων έργου:

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ Ο.Ε.
2 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
8 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
9 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
11 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 Ι. ΒΑΡΛΑΜΟΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΛΑΜΟΥ Ο.Ε.
13 ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
14 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
16 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
17 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
18 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΙΔ
20 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23 ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
24 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
26 ΡΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27 ΚΑΝΔΙΑ ΑΘ. – ΜΠΕΣΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ Ο.Ε.
28 ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
29 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
30 ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ
31 ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ
32 ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34 ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
35 ΔΗΜ. ΤΖΑΦΕΡΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
36 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
39 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
40 ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
41 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
42 ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43 ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΕΙΡΙΟΣ
44 ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Ι.Κ.Ε.
45 ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
47 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
48 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
49 ΚΟΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
50 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
51 ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.
52 ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
53 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
54 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
55 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.
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56 PROKLOS GMBH TEXNIKH ETAIREIA
57 ΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΚΗ Α.Ε.
58 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4) Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθμ. 2633/3-12-2018 (Πρακτικό 47ο / Θέμα 9ο) (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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 σε

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 246

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9937/258/14-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (καθαρισμός οδικών αξόνων από κατολισθήσεις λόγω εκχιονισμών και
βροχοπτώσεων).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11261/280/16-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 9937/258/14-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(καθαρισμός οδικών αξόνων από κατολισθήσεις λόγω εκχιονισμών και βροχοπτώσεων), με την
οποία αποφασίστηκε:

1. Η απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων για
λόγους εκτάκτου ανάγκης, ιδιοκτησίας “ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στην Ε.Ο 48 περιοχή, διασταύρωση Χρισσού - Δελφοί, στην Ν.Ε.Ο Ιτέας- Ναυπάκτου
περιοχή «Βωξιτών» και στην Ε.Ο 27 περιοχή «Αη Λιώσα» «Μουκεχρι».

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

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων
(CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε
μηχανήματος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα
εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2631/03-12-2018 απόφαση /πρακτικό 47 θέμα
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7ον (ΑΔΑ 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε που αφορά τις τιμές μίσθωσης των
ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2019 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 Π.Σ.Ε. 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 247

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15968/363/22-01-2019 (ορθή επανάληψη 23-01-2019)
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος της
Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Αντιρρίου και Αντιρρίου - Λιδωρικίου).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15375/359/24-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 15968/363/22-01-2019 (ορθή επανάληψη 23-01-2019) απόφαση

του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος της Ν.Ε.Ο. Ιτέας -
Αντιρρίου και Αντιρρίου - Λιδωρικίου), με την οποία αποφασίστηκε:

1. H απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων,
ιδιοκτησίας Α) Σπυρόπουλου Ευθύμιου (ΑΦΜ: 035364667) και Β) Σπυρόπουλου Αθανάσιου
(ΑΦΜ: 129005530), για λόγους εκτάκτου ανάγκης.

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

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων
(CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε
μηχανήματος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα
εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2631/03-12-2018 απόφαση /πρακτικό 47, θέμα
7ον (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., που αφορά τις τιμές μίσθωσης
των ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2019 και με την συνολική δαπάνη με
ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

4. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
I. 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
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Προστασίας ή την Δ/νση Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια
επιτροπή.

II. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

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

IV. Στην ωριαία αποζημίωση που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. 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 248

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 148/9277/14-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρείθρων στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΙ» Λιβαδειάς Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και στην
περιοχή Αγίας Τριάδας, στο επαρχιακό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Αγίας Τριάδας – Αγίας Άννας
της Π.Ε. Βοιωτίας, από 14-01-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149/9278/14-01-
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 ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 148/9277/14-01-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός
ρείθρων στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΙ» Λιβαδειάς Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και στην περιοχή Αγίας
Τριάδας, στο επαρχιακό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Αγίας Τριάδας – Αγίας Άννας της Π.Ε.
Βοιωτίας, από 14-01-2019), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

1 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120 ΗΡ ΜΕ 96336
2 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120 ΗΡ ΜΕ 96313

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 249

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 313/16887/23-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρείθρων στην επαρχιακή οδό Πλαταιών - Ερυθρών του επαρχιακού οδικού δικτύου
του Ν. Βοιωτίας από 23-01-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 314/16889/23-01-
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 ομόφωνα
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Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 313/16887/23-01-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός
ρείθρων στην επαρχιακή οδό Πλαταιών - Ερυθρών του επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν.
Βοιωτίας από 23-01-2019), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

1 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ
ΛΕΠΙΔΑ

ΜΕ 70778

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 250

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 315/16891/23-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Βαγίων – Λεονταρίου του Ν. Βοιωτίας από
23-01-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 316/16893/23-01-
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 ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 315/16891/23-01-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός
κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Βαγίων – Λεονταρίου του Ν. Βοιωτίας από 23-01-2019), με
την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

1 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (GRADER) ΜΕ 74461

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 251

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 310/16872/23-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρέματος στην Π.Ε.Ο. Θηβών - Χαλκίδας του Ν. Βοιωτίας από 23-01-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 312/16885/23-01-
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 ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 310/16872/23-01-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός
ρέματος στην Π.Ε.Ο. Θηβών - Χαλκίδας του Ν. Βοιωτίας από 23-01-2019), με την οποία
αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:
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1 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (Grader) ΜΕ 88631

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 252

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 363/19106/25-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ερείσματος στο 4ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θηβών - Λιβαδειάς του Ν. Βοιωτίας από 25-01-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 364/19107/25-01-
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 ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 363/19106/25-01-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός
ερείσματος στο 4ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θηβών - Λιβαδειάς του Ν. Βοιωτίας από 25-01-2019), με την
οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

1 ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120
ΗΡ

ΜΕ 101997

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 253

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισμό του Ασωπού ποταμού
στον Άγιο Νεκτάριο Π.Ε. Βοιωτίας, από 11-12-2018.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 323/17664/24-01-
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 ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 6.448,00 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

“Εργασίες καθαρισμού του Ασωπού ποταμού στον Άγιο Νεκτάριο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2017-2018”, του προγράμματος Δημοσίων
επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 και με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:

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

ΦΠΑ 24 %

1 ΚΑΤΣΙΠΟΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 106805 11/12/2018 έως

22/12/2018 6.448,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 254

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για τον αποχιονισμό και την
ρίψη άλατος οδών αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, από 18-12-2018 & 25-12-18 στις περιοχές
Ελικώνα και Παρνασσού και σε άλλες περιοχές κατά περίπτωση.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19314/76/25-01-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση πίστωσης για λογαριασμό των παρακάτω

ιδιωτών που χρησιμοποιήθηκαν για τον αποχιονισμό και τη ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας
Π.Ε. Βοιωτίας, από 18-12-2018 & από 25-12-2018, στις περιοχές Ελικώνα και Παρνασσού και
σε άλλες περιοχές κατά περίπτωση, ως εξής:

1ον ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΑΛΑΤΟΣ, ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΙΚΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο 18/12/2018 εως 21/12/2018.

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΏΡΕΣ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

CERMA JANI
ΜΕ 79222

UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ
& ΑΛΑΤΙΕΡΑ

18/12/2018
ώρα 07.00

π.μ

18/12/2018
ώρα 12.00

π.μ

15 60 900,00 216,00 1.116,00

KOΡOΔHMOΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕ 74856
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ
18/12/2018
ώρα 08.00

π.μ

18/12/2018
ώρα 13.00

μ.μ

35 60 2.100,00 504,00 2.604,00

ΒΙΕΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΕ 93838
UNIMOG MEΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ
18/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

18/12/2018
ώρα 10.00

π.μ

20 60 1.200,00 288,00 1.488,00

ΒΙΕΝΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 64523
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΑΣΤ.

18/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

18/12/2018
ώρα 10.00

π.μ

45 65 2.925,00 702,00 3.627,00

KAΡΡAΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕ 121684
UNIMOG MEΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ
18/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

18/12/2018
ώρα 10.00

π.μ

45 60 2.700,00 648,00 3.348.00

ΣΥΝΟΛΟ 9.825,00 2.358,00 12.183,00

2ον ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΑΛΑΤΟΣ, ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΛΙΚΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από 25 έως 30/12/2018.

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΜΗΧ/ΜΑ ENAΡΞΗ ΛΗΞΗ ΏΡΕΣ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΓΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΜΕ 93831
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ

25/12/2018
ώρα 09.00

π.μ
27/12/2018
ώρα 09.00

π.μ

26/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ
29/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

22

10

(ΑΡΓΙ
Α)
70

60

1.540,00

600,00
369,60

144,00

1909,60

744,00
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ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕ 74856
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ

25/12/2018
ώρα 09.00

π.μ
27/12/2018
ώρα 09.00

π.μ

26/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ
29/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

40

8

(ΑΡΓΙ
Α)

70

60

2.800,00

480,00
672,00

115,20

3.472,00

595,20

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕ 88636
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ

25/12/2018
ώρα 09.00

π.μ
27/12/2018
ώρα 09.00

π.μ

26/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ
29/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

40

8

(ΑΡΓΙ
Α)

70

60

2.800,00

480,00
672,00

115,20

3.472,00

595,20

ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕ 135992
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ

25/12/2018
ώρα 09.00

π.μ
27/12/2018
ώρα 09.00

π.μ

26/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ
29/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

40

24

(ΑΡΓΙ
Α)

70

60

2.800,00

1.440,00
672,00

345,60

3.472,00

1.785,60

ΠΑΛΑΓΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕ 64525
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ

25/12/2018
ώρα 09.00

π.μ
27/12/2018
ώρα 09.00

π.μ

26/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ
29/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

15
(ΑΡΓΙ
Α)
70

1.050,00 252,00
1302,00

ΒΙΕΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΕ 93838
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ

25/12/2018
ώρα 09.00

π.μ
27/12/2018
ώρα 09.00

π.μ

26/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ
29/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

14

5

(ΑΡΓΙ
Α)

70

60

980,00

300,00

235,20

72,00

1.215,20

372,00

ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕ 121684
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ

& ΑΛΑΤΙΕΡΑ

25/12/2018
ώρα 09.00

π.μ
27/12/2018
ώρα 09.00

π.μ

26/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ
29/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

30

10

(ΑΡΓΙ
Α)

70

60

2.100,00

600,00
504,00

144,00

2.604,00

744,00

ΧΑΤΖΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 96335
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (JCB)

25/12/2018
ώρα 09.00

π.μ
27/12/2018
ώρα 09.00

π.μ

26/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ
29/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

14

6

(ΑΡΓΙ
Α)

55

45

770,00

270,00
184,80

64,80

954,80

334,80

ΓΚΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 93839
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (JCB)

25/12/2018
ώρα 09.00

π.μ
27/12/2018
ώρα 09.00

π.μ

26/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ
29/12/2018
ώρα 16.00

μ.μ

30

10

(ΑΡΓΙ
Α)

65

55

1.950,00

550,00
468,00

132,00

2.418,00

682,00

ΣΥΝΟΛΟ 21.510,00 5.162,4 26.672,4

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την υπ’ αριθμ. 125/2017 απόφαση (Α.Δ.Α 6ΤΣΒ7ΛΗ-
ΞΩΜ) από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης (τακτικής) της 29ης Ιουνίου 2017 του Περιφερειακού
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Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με θέμα πρόταση Τροποποίησης της ΣΑΕΠ56600012 (αύξηση
Π/Υ για δαπάνες περιόδου 2017-2019).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 255

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως οι παραπάνω συγκεκριμένες παρεμβάσεις
ήταν αναγκαίες και έπρεπε να γίνουν. Καλεί, όμως σε προβληματισμό σχετικά με το “πόσο
μικρότερο θα ήταν το κόστος, αν είχαν γίνει από έναν Ενιαίο Δημόσιο Φορέα Κατασκευών και
Συντήρησης Δημοσίων Έργων… Αν αφαιρούνταν το εργολαβικό κέρδος… Αν γίνονταν
προσλήψεις προσωπικού, που θα μπορούσε να απασχοληθεί για την κάλυψη μονίμων αναγκών
της Περιφέρειας”.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
"Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών - βελτίωση οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας 2018", προϋπολογισμού 3.900.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20140/203/28-01-
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
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών -

βελτίωση οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας 2018»,
προϋπολογισμού 3.900.000,00 € με ΦΠΑ, με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600008 της συλλογικής
απόφασης ΣΑΕΠ 566, με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),

β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης,
γ) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν τον φάκελο της

τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών,
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς).

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

- Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου ΔΤΕ, να γίνεται δεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει το άρθρο
3 παραγρ. 3.6 της διακήρυξης.

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

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

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

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

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

ε) δια του Προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση έγκρισης του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού
σε κάθε προσφέροντα, να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα,
εκτός του προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό ανάδοχο για
την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 4.2ε της διακήρυξης.

4. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια
κλήρωσης, σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς
τιμή (ισότιμες).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 256

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση πρανών με
χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κλπ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 21506/500/29-
01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του υποέργου: «Συντήρηση πρανών με

χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κλπ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας», με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 Ν.4412/16).

β) Τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
γ) Τη διακήρυξη και την περίληψη διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που

απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου (τεχνική έκθεση - προϋπολογισμός -
τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς).

δ) Την δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α., από το
περιφερειακό πρόγραμμα από «ΣΑΕΠ 566 – ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009».

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

- Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ, να γίνεται δεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει το άρθρο
3 παράγ. 3.6 της διακήρυξης.

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

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

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

γ) δια της προϊσταμένης της, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής
δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία
που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι
κάτω από το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα είναι τριμελής (3). Τα τρία μέλη με τους
αναπληρωτές του θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε.,
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δ) δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της
μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την
αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί
καμία προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή
εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή
στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής,

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 257

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: “Διαπλάτυνση και ανακατασκευή τμήματος της
επαρχιακής οδού προς Παλαμά”, προϋπολογισμού 330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 19604/827/25-
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 ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: “Διαπλάτυνση και ανακατασκευή

τμήματος της επαρχιακής οδού προς Παλαμά”, προϋπολογισμού 330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας, με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016).

β) Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη

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

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης - παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης - απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης - κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης - κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης - γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης - πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή
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επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3 διακήρυξης -
Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και ειδοποίηση και
παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβίβαση στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις
της επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω πιστοποιημένου
χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς
του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 258

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: “Kαθαρισμός γερμανικής τάφρου για τη χρονική περίοδο 2018 -
2019”, προϋπολογισμού 291.219,51 € με ΦΠΑ, του έργου: “Καθαρισμός γερμανικής τάφρου”,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 20927/919/28-
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 ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 12-12-2018 (ολοκληρώθηκε στις 24-01-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 78318 του υποέργου: “Kαθαρισμός γερμανικής
τάφρου για τη χρονική περίοδο 2018 - 2019”, προϋπολογισμού 291.219,51 € με ΦΠΑ, του έργου:
“Καθαρισμός γερμανικής τάφρου”, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στην αποσφράγιση των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”, με Α.Α.Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 102168 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα εννιά τοις εκατό (59,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 259

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
“Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου σκευοφυλακίου Ι.Μ. Αγάθωνος και
συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου”, προϋπολογισμού 350.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3501/102/25-01-
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
1. Εγκρίνει το από 25-01-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 76422 του έργου: “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου σκευοφυλακίου Ι.Μ.
Αγάθωνος και συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου”, προϋπολογισμού
350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. “Λ ΚΙΤΣΟΣ
ΑΤΕ”, Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 96895 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα και
σαράντα οκτώ τοις εκατό (50,48%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για
υποχρέωση της εκκλησίας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 260

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση όψεων διοικητηρίου Λιβαδειάς», προϋπολογισμού
800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 449/21683/29-01-
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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. Ι/30-11-2018 (ολοκληρώθηκε στις 24-01-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77809 του έργου: «Αποπεράτωση όψεων
διοικητηρίου Λιβαδειάς», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, που αφορά
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής προσφοράς και των
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.
ΤΣΙΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. G.T. CONSTRUCTIONS A.E. (S.A.)», με μέση
τεκμαρτή έκπτωση 49,81% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, θεωρώντας “το
προτεινόμενο ποσό μεγάλο και αναντίστοιχο των πραγματικών αναγκών. Επίσης, δεν υπάρχει
εικόνα του πόσα έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα για το διοικητήριο της Λιβαδειάς, ούτε είναι
γνωστό αν αυτό παραλήφθηκε κανονικά”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε θετική ψήφο, αλλά με επιφύλαξη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 261

ΘΕΜΑ 32o: Α. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 2455/12-11-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. Β. Έγκριση 2ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Άγιου Αιδηψού», προϋπολογισμού 400.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 24/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών. Γ. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7086/99/29-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 2455/12-11-2018 (αρ. πρακτ. 44, θέμα 13ο, ΑΔΑ: 6ΕΨ77ΛΗ-

ΡΑΔ) απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 5-11-2018 πρακτικό αποσφράγισης
δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Άγιου Αιδηψού», προϋπολογισμού 400.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 24/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.

2. Απορρίπτει την προσφορά της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

3. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/28-01-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του εν
λόγω έργου με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 74913, που συντάχθηκε σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ.
24/2019 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

4. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του έργου τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής, που
είναι η “Ένωση Οικονομικών Φορέων «Αναγνώστου Ιωάννη του Ζήση – Ζάχαρη Μάνθου του
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Δημητρίου»”, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 87829 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
σαράντα πέντε και είκοσι πέντε τοις εκατό (45,25 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 262

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Κατασκευή έργων διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος Σαρανταπόταμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων»,
προϋπολογισμού 2.223.708,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 305815/8132/24-
01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/15-01-2019 (ολοκληρώθηκε την 21-01-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 77428 του έργου: «Κατασκευή έργων διευθέτησης
οριοθετημένου τμήματος Σαρανταπόταμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων», προϋπολογισμού 2.223.708,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «SICAP S.A.”.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «SICAP S.A.”, με
Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 99326 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα έξι και
εβδομήντα επτά τοις εκατό (46,77 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 263

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά – Προκόπι (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού
3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6953/97/28-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/17-01-2019 (ολοκληρώθηκε στις 24-01-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 77549 του υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο.
Ψαχνά – Προκόπι (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 100021 και ποσοστό μέσης έκπτωσης
πενήντα τέσσερα και δέκα τρία τοις εκατό (54,13 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 264

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Συντήρηση και
προστασία πρανών στην επαρχιακή οδό 36 Μουρίκι - Λουκίσια - Χάλια (θέση Κοκόσι)″,
συνολικής δαπάνης 326.495,76 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 16109/322/22-
01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Συντήρηση και
προστασία πρανών στην επαρχιακή οδό 36 Μουρίκι - Λουκίσια - Χάλια (θέση Κοκόσι)″,
συνολικής δαπάνης 326.495,76 € με ΦΠΑ, ήτοι καθ’ υπέρβαση 14.214,11€ σε σχέση με την
αρχική σύμβαση, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην απαιτούμενη δαπάνη
αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο μετά την περαίωση του από τις
καταστροφικές πλημμύρες (θεομηνία «ΖΟΡΜΠΑΣ»), οι οποίες έπληξαν την περιοχή στις 29 & 30
Σεπτεμβρίου του έτους 2018, όπως αυτές καταγράφηκαν στο από 18/10/2018 Πρωτόκολλο
διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία της αρμόδιας επιτροπής που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
οικ. 273013/7100 /Φ.Ε./ 22-11-2018/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 265

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Οδός πρόσβασης
προς λιμάνι Μαντουδίου″, συνολικής δαπάνης 512.887,27 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 17109/339/23-
01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός πρόσβασης προς

λιμάνι Μαντουδίου», συνολικής δαπάνης 512.887,27€ με ΦΠΑ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
137376/18-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας και οφείλεται
αποκλειστικά και μόνο στην απαιτούμενη δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών, ποσού
63.185,34€ με ΦΠΑ, που προκλήθηκαν στο έργο από τις καταστροφικές πλημμύρες (θεομηνία
«ΖΟΡΜΠΑΣ»), οι οποίες έπληξαν την περιοχή στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2018, όπως
αυτές καταγράφηκαν στο από 25/10/2018 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία
της αρμόδιας επιτροπής που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. οικ.273011/7098/Φ.Ε./22-11-2018
απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 266

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Συντήρηση -
Βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά - Προκόπι″, συνολικής δαπάνης 1.042.976,70 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17418/346/23-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Συντήρηση - Βελτίωση

Ε.Ο. Ψαχνά - Προκόπι″, συνολικής δαπάνης 1.042.976,70 € με ΦΠΑ, ήτοι καθ’ υπέρβαση
18.531,69€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην
απαιτούμενη δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο μετά την
περαίωση του από τις καταστροφικές πλημμύρες (θεομηνία «ΖΟΡΜΠΑΣ») που έπληξαν την
περιοχή στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2018, όπως αυτές καταγράφηκαν στο από
25/10/2018 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία της αρμόδιας επιτροπής που
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 273012/7099 /Φ.Ε./ 22-11-2018 απόφαση της ΔΤΕ Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 267

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για το έτος 2017».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19019/385/25-01
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση

οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για το έτος 2017» μέχρι 21-04-2019, καθώς οι λόγοι που
επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω για την ομαλή και ορθή ολοκλήρωση των εργασιών
του έργου.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος επισήμανε πως από τον τίτλο του έργου διαπιστώνεται η
καθυστέρηση. Θεωρώντας “αβάσιμη την δικαιολογία του καιρού από τον Γενάρη του 2018” και
διερωτώμενος για την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας δήλωσε πως την καταψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 268

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην εθνική οδό 27 περιοχή
Γραβιάς», Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5218/124/22-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στην εθνική οδό 27 περιοχή
Γραβιάς», Π.Ε. Φωκίδας, μέχρι 15-04-2019, για την ολοκλήρωση των εργασιών χωρίς
υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ 10 του Ν.4412/16.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση και ψηφίζει τη συγκεκριμένη
εισήγηση, καθώς θεωρεί λογική την αιτιολογία που προβάλλει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 269

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο
Μαρτίνο - Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
282504/15272/18/24-01-2019 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, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου:

«Βελτίωση δρόμου Νέο Μαρτίνο - Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά εκατόν ογδόντα μία (181)
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-06-2019.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος θεωρεί “το συγκεκριμένο έργο και τη διαχείρισή του από το
2006 σκάνδαλο... Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, που επιτρέπουν την χαλαρή παρέμβαση και τον
λειψό συντονισμό των υπηρεσιών… Ακόμη και οι καθυστερούμενες απαλλοτριώσεις, που δεν
επιδρούν σε όλο το μήκος του δρόμου, δεν είναι άσχετες με τις παρεμβάσεις της υπηρεσίας”.

Σε αυτή τη βάση καταψηφίζει την εισήγηση και ζητά ο φάκελος του έργου να διαβιβαστεί
στην δικαιοσύνη και την επιθεώρηση δημοσίων έργων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 270

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου:
«Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2283/75/28-01-
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 του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης του έργου:

«Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά (12)
μήνες, ήτοι μέχρι 9-01-2020, λόγω αναμονής χορήγησης στοιχείων που θα προκύψουν από
μελέτη, η οποία ήδη εκπονείται από άλλο μελετητή και είναι συναφής με την μελέτη του θέματος.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως απέχει από την ψηφοφορία, διότι “λένε πως
καθυστερεί να ξεκινήσει η μελέτη, αλλά δεν λένε ποια άλλη μελέτη περιμένει και ποιος ο λόγος
της καθυστέρησης…”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 271

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
301198/16111/2018/28-01-2019 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 ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου:

«Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», Π.Ε. Φθιώτιδας, συμβατικού
ποσού 135.101,68 € χωρίς ΦΠΑ, κατά εκατόν πενήντα μια (151) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι
μέχρι 31-05-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 272

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου
μπελεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστριού Ν. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
350.000,00 €.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1791/47/28-01-
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 ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας

τύπου μπελεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστριού Ν. Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 350.000,00 €, μέχρι την 22-10-2019 «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 147 του Ν. 4146/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 273

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υλοποίηση
παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα:
Όρια νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας - Λαμία», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
289707/15632/18/24-01-2019 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 ομόφωνα
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Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υλοποίηση
παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας,
τμήμα: Όρια νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας - Λαμία», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €, μέχρι τις
17-12-2019, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 274
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
δομικών υλικών”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19190/187/25-01-
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:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δομικών

υλικών», Π.Ε. Ευρυτανίας, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ποσού εβδομήντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (74.400,00€ με ΦΠΑ).

2. Το σχέδιο διακήρυξης, τους όρους του διαγωνισμού καθώς και τη μελέτη & τις τεχνικές
προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 275

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελάνια, drum)
εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και fax για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του
νομού και του ΚΕΔΔΥ”, προϋπολογισμού 35.518,56 € με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1)
έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 17895/713/24-
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:
1. Το από 14-01-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού

για την “Προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελάνια, drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών
μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και fax για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΔΔΥ”,
προϋπολογισμού 35.518,56 € με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της
τεχνικής & οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

2. Τον κάτωθι προσωρινό ανάδοχο, κατά σειρά μειοδοσίας, του εν λόγω διαγωνισμού,
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Επωνυμία Τιμή Προσφοράς (σε €)
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1ος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» ΕΜΠΟΡΙΑ & SERVICE
ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΧΑΡΤΙΚΑ,
ΑΦΜ 0661129547 ΔΟΥ Χαλκίδας, Δ/νση Βαρατάση 4 Χαλκίδα Τ.Κ
34100.

22.898,62 € (χωρίς Φ.Π.Α)
ή

28.394,29 € με Φ.Π.Α

2ος “Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε” με δ.τ «EURO SUPPLIES» ΑΦΜ 997776974
ΔΥΟ Παλλήνης, οδός Αρμονίας θέση Λιοφύτι, Σπάτα Τ.Θ 1119, Τ.Κ
19004.

25.710,46 € (χωρίς Φ.Π.Α)
ή

31.880,98 € με Φ.Π.Α

3. Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο στάδιο της κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 276

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 21745/862/29-

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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας που αφορούν σε

τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

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

2.050,00€ 21/24-01-2019 798/02-04-2018
Πρακτικό 14ο
Θέμα:44ο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
ΑΔΑ:6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
ΑΔΑΜ:18AWRD00291
7392

Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης ηλεκτρονικού
και μηχανογραφικού
εξοπλισμού για την
εύρυθμη λειτουργία του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας,
όγδοος λογαριασμός μηνός
Δεκεμβρίου 2018, βάσει της
αριθμ. 98442/3052/
02-05-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003024957
2018-05-02) Σύμβασης.

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

2.728,00€ 27071/27-12-2018 1443/25-06-2018
ΑΔΑ:6ΓΞΓ7ΛΗ-ΕΗ6

Παροχή υπηρεσιών για την
ανάλυση νερών, πόσιμου,
ιαματικών, θαλασσινού,
κολυμβητικών δεξαμενών,
εμφιαλωμένων καθώς και
υγρών αποβλήτων για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της
Π.Ε. Εύβοιας βάσει της
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 277

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2018-2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22258/422/29-01-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας

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

αριθμ. πρωτ.:
158425/4738/05-07-2018
(ΑΔΑΜ:
18SYMV003377005 2018-
07-05) Σύμβασης.
Το παρόν τιμολόγιο αφορά
σε συμπληρωματική
χρέωση (διαφορά κόστους)
λόγω λάθους στην
κοστολόγηση της ελεγκτικής
ανάλυσης που εκ
παραδρομής χρεώθηκε
250,00€ από την ορθή τιμή
των 350,00€ για τις
αναλύσεις από το διάστημα
από 05/07/2018 έως και
31/12/2018.

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 076051028-
Δ.Ο.Υ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.394,36 1/31-12-2018 31/12/2018

243828/3632/22-
10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΔΑ: Ψ0ΥΜ7ΛΗ-
ΕΕΧ

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

159/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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2

ΚΟΥΡΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 079295250-
Δ.Ο.Υ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

743,33 1/31-12-2018

31-12-2018

243840/3633/22-
10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΔΑ: ΨΒΤΕ7ΛΗ-

Κ1Ο

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

157/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3

ΜΩΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 062801552-
Δ.Ο.Υ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΟΥΛΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.199,10 1/31-12-2018
31-12-2018

39-2194/8-10-2018

ΑΔΑ: 970Ο7ΛΗ-52Ζ

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

148/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4

ΓΚΙΟΛΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΦΜ:
160850695 –

Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΡΜΑΜΠΕΛΑ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

1.670,18 1/31-12-2018

31-12-2018

39-2194/8-10-2018

ΑΔΑ: 970Ο7ΛΗ-52Ζ

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

147/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5

ΓΚΙΟΛΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΦΜ:
160850695 –

Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΡΜΑΜΠΕΛΑ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

837,60 1/31-12-2018

31-12-2018

243840/3633/22-
10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΔΑ: ΨΒΤΕ7ΛΗ-

Κ1Ο

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

156//2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6

ΛΑΘΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 056064543
Δ.Ο.Υ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

2.028,67 2/31-12-2018 31-12-2018

39-2194/8-10-2018

ΑΔΑ: 970Ο7ΛΗ-52Ζ

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

142/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ995,33 3/31-12-2018 31-12-2018

1.231,51 4/31-12-2018 31-12-2018
388,00 5/31-12-2018 31-12-2018

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 278

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22065/936/29-01-

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

7

ΛΑΘΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 056064543
Δ.Ο.Υ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

688,00 1/31-12-2018 31-12-2018

243840/3633/22-
10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΔΑ: ΨΒΤΕ7ΛΗ-

Κ1Ο

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

158/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8

ΡΟΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΦΜ: 13366097

Δ.Ο.Υ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.646,15 1/31-12-2018 31-12-2018
39-2194/8-10-2018

ΑΔΑ: 970Ο7ΛΗ-52Ζ

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

143/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.380,96 2/31-12-2018
31-12-2018

683,10 3/31-12-2018 31-12-2018

211,00 4/31-12-2018 31-12-2018

9

ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 046859240
Δ.Ο.Υ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
361 00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

1.293,22 25/27-12-
2018

27-12-2018

40-2069/30-10-
2017

ΑΔΑ: 907Α7ΛΗ-
5ΘΠ

ΑΔΑΜ:
18AWRD00254152

7

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

127/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10

ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 046859240
Δ.Ο.Υ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
361 00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

857,15 26/27-12-
2018

27/12/2018

39-2194/8-10-2018

ΑΔΑ: 970Ο7ΛΗ-52Ζ

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.

136/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΚΟΤΣΟΒΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 038685040

9.920,00 1/17-01-2019
2271/22-10-2018

ΑΔΑ:
ΩΥΗΗ7ΛΗ-Ζ5Ι

ΑΔΑΜ:
18ΑWRD

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ “ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΟΙΚ/ΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ”
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
8204/25-10-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2
XEROX HELLAS
A.Ε.Ε.

ΑΦΜ:094035442

Α) 157,60
Β) 157,60
Γ) 157,60
Δ) 157,60
Ε) 117,01
Ζ) 117,01
Η) 117,01
Θ) 157,60
Ι) 117,01
Κ)117,01
Λ) 122,36
Μ)122,36
Ν)122,36
Ξ)122,36

Α)188375/16-01-2019
Β)188376/16-01-2019
Γ)188377/16-01-2019
Δ)188378/16-01-2019
Ε)188379/16-01-2019
Ζ)188380/16-01-2019
Η)188381/16-01-2019
Θ)188382/16-01-2019
Ι)188383/16-01-2019
Κ)188384/16-01-2019
Λ)188385/16-01-2019
Μ)188386/16-01-2019
Ν)188387/16-01-2019
Ξ)188388/16-01-2019

1870/27-8-2018
ΑΔΑ:

6Ψ717ΛΗ-ΑΡΗ
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD003621814

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -
ΣΥΝΤΗΡ/ΣΗ 14 ΦΩΤ/ΚΩΝ
XEROX ΤΗΣ ΠΕ ΦΘ/ΔΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
7094/12-09-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν.
ΧΕΙΜΑΡΑ

ΑΦΜ: 051305090

2.625,00 995/31-12-2018 1615/16-7-2018
ΑΔΑ:

697Η7ΛΗ-ΙΗ1
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD003481157

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 6207/26-7-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4

Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ.
ΙΚΕ

ΑΦΜ: 998459296

Α) 662,26
Β) 2.051,21

Α) 160/31-12-2018
Β) 161/31-12-2018

239/29-01-2018
ΑΔΑ:

6ΚΑΛ7ΛΗ-Π6Α
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD002611352

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

5
ΣΙΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
“ GREENWAY”

ΑΦΜ: 138455710

1.009,98 164/31-12-2018 490/26-2-2018
ΑΔΑ:

Ψ8ΡΗ7ΛΗ-ΠΤΗ
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD002747826

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡ/ΝΗΣ ΦΙΛΙΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 1742/13-03-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6
Γ. ΜΠΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΑΦΜ: 998428688

Α) 1.546,60
Β) 1.800,00
Γ) 1.438,40
Δ) 8.680,00

Α) 340/21-01-2019
Α) 341/21-01-2019
Β) 342/21-01-2019
Γ) 343/21-01-2019

33/09-01-2019
ΑΔΑ:

ΩΥΛ27ΛΗ-ΦΦΨ
ΑΔΑΜ:

19ΑWRD004323520

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ &
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΤΟΥΡ/ΚΟΥ ΠΡ/ΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.277/11-01-
2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6



48

7
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
ΜΙΧΑΗΛ

ΑΦΜ: 062548290

Α) 1.429,37
Β) 762,10
Γ) 2.320,39

Α)57/21-01-2019
Β) 58/21-01-2019
Γ) 59/21-01-2019

_
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

8
ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ:041994504

2.511,89 55/23-01-2019 _
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

9 ΗΛΙΑΣ Β. ΖΑΧΟΣ

ΑΦΜ: 041956942

1.371,44 92/28-01-2019 _
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

10
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ:051302407

2.466,42 50/22-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

11
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ.
ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ:038062032

2.392,75 87/23-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

12
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΦΜ: 029929494

1.761,98 69/28-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

13
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΦΜ: 023906899

1.637,84 87/28-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

14
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Η.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ: 039451686

1.650,34 51/28-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

15
ΦΟΡΤΑΤΟΣ Θ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΦΜ: 053003034

1.810,77 23/23-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

16
ΤΕΚΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ

ΑΦΜ: 117659268
2.733,31 47/24-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

17
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ Δ.
Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

ΑΦΜ: 997151765

18.196,73 7/23-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

18
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΦΜ: 037640103

752,11 38/24-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

19
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.
ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 041990831

3.154,54 18/24-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

20
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΦΜ: 997391171

36.876,23 8/24-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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21
ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ Γ.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΑΦΜ; 168415760

850,73 9/25-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

22
ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ Δ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 130594414

1.345,40 14/31-12-2018 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

23
ΠΛΑΤΑΝΟΣ Γ.
ΣΠΥΡΟΣ

ΑΦΜ: 142376069

Α) 1.822,13
Β) 2.134,41

Α) 7/25-01-2019
Β) 8/25-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

24 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 032077231

Α) 2.684,54
Β) 434,87

Α) 43/25-01-2019
Β) 44/25-01-2019

_
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

25
ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-
ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 800617898

Α) 91,26
Β) 79,86
Γ) 79,86
Δ) 96,97

Α) 2188/14-11-2018
Β) 2209/12-12-2018
Γ) 2210/17-12-2018
Δ) 2192/16-11-2018

998/30-04-2018
ΑΔΑ:

6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΡΟΜΗΘΕΙ
Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ/ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡΙΘΜ. 7302/26-09-2018
ΣΥΜΒΑΣΗ

26
ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092624702

715,11 3871/24-12-2018 16103/20-12-2018
ΑΔΑ:

Ψ4227ΛΗ-146
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD004246682

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ

27
ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092624702

1.479,20 3872/24-12-2018 16101/20-12-2018
ΑΔΑ:

ΩΝΒΕ7ΛΗ-ΠΤΨ
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD004246646

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ

28
ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092624702

313,47 3874/27-12-2018 16105/20-12-2018
ΑΔΑ:

ΩΣΖ27ΛΗ-Μ0Γ
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD004246724

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ

29
ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092624702

475,11 3875/27-12-2018 19098/20-12-2018
ΑΔΑ:

64167ΛΗ-ΠΕΞ
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD00424136

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ

30
ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092624702

235,10 3876/27-12-2018 16251/21-12-2018
ΑΔΑ:

ΩΖΑΔ7ΛΗ-0ΙΟ
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD004256085

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι
“τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 279

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σχεδιασμός και
ανάπτυξη των ποδηλατικών διαδρομών του Ευρωπαϊκού δικτύου “EuroVelo” που θα διέρχονται
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20044/903/28-01-
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 απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σχεδιασμός και

ανάπτυξη των ποδηλατικών διαδρομών του Ευρωπαϊκού δικτύου “EuroVelo” που θα διέρχονται
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, ποσού 24.800,00 € με ΦΠΑ, στην εταιρεία «Πόλεις για
ποδήλατα δίκτυο για το ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις» (ΑΦΜ: 997872243, ΔΟΥ: Γαλατσίου,
εδρεύει στην Λ. Γαλατσίου 59, T.K. 11141, Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016,
ως ακολούθως:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

31
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 091390298

694,40 1049/24-12-2018 16244/21-12-2018
ΑΔΑ:

Ψ6ΔΟ7ΛΗ-ΗΒΤ
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD004251571

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ

32
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 091390298

669,60 1050/24-12-2018 16245/21-12-2018
ΑΔΑ:

6ΠΔΟ7ΛΗ-ΗΟΨ
ΑΔΑΜ:

18ΑWRD004251289

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ

33
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094026421

286,55 102/ 18-01-2019 2804/2018
ΑΔΑ: ΩΛΨΘ7ΛΗ-

Θ6Σ
ΑΔΑΜ:

18AWRD004241592

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΣΕ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
247/08-01-2019
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

34
ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ

ΑΦΜ: 300696912

1.394,01 7/29-01-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

35
ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΣΤΥΛ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΦΜ: 061532073

Α) 1.992,93
Β) 709,13

Α) 88/29-01-2019
Β) 89/29-01-2019

_ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6



51

1 Οριστικοποίηση και λεπτομερής
χαρτογραφική απεικόνιση της

διαδρομής του eurovelo στην Π.Σ.Ε.,
σύμφωνα και με τους σχεδιασμούς και

προτεραιότητες της Περιφέρειας.

90 εργάσιμες
ημέρες

8.000,00€ Περιλαμβάνει αμοιβές 4
ατόμων, έξοδα

μετακίνησης και διατροφής
κατά μήκος της διαμονής

2 Σχεδιασμός συμπληρωματικών
διαδρομών από και προς τους
οικισμούς και τους πόλους

ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.

90 εργάσιμες
ημέρες

1.000,00€ Περιλαμβάνει αμοιβές
ομάδας εργασίας

3 Εντοπισμός και καταγραφή των
κατάλληλων σημείων σήμανσης
αριθμός και είδος πληροφοριακών

πινακίδων.

90 εργάσιμες
ημέρες

4.000,00€ Περιλαμβάνει αμοιβές
ομάδας εργασίας. Έξοδά

μετακίνησης και
διατροφής.

4 Προτάσεις για δημιουργία
ποδηλατοδρόμων, ποδηλατολωρίδων,
bicycle streets σε αστικά τμήματα από
τα οποία ενδεχομένως να διέλθουν οι
διαδρομές τα οποία θα διευκολύνουν

την επιτυχία του έργου.

120 εργάσιμες
ημέρες

2.500,00€ Περιλαμβάνει αμοιβές
ομάδας εργασίας. Έξοδά
μετακίνησης και διατροφής

5 Προτάσεις δράσεων και αξιοποιήσεις
ευκαιριών τουριστικής ανάπτυξης στα
σημεία από τα οποία θα περνούν οι

διαδρομές.

140 εργάσιμες
ημέρες

1.000,00€ Περιλαμβάνει αμοιβές
ομάδας εργασίας. Έξοδά

μετακίνησης και
διατροφής.

6 Δημιουργία δράσεων ευαισθητοποίησης
της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με

την Περιφέρεια.

120 εργάσιμες
ημέρες

1.000,00€ Περιλαμβάνει αμοιβές
ομάδας εργασίας. Έξοδά

μετακίνησης και
διατροφής.

Β1 Ενημερωτική ομιλία - ανοικτή συζήτηση,
με κοινό και δημοσιογράφους για την

κατανόηση του έργου και τις προοπτικές
ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία.

Διάρκεια 3 ώρες 600,00€ Περιλαμβάνει: 3 ομιλητές,
οργάνωση - περιεχόμενο
εκδήλωσης, παρουσιάσεις,

δημοσιότητα στον
ποδηλατικό τύπο, αμοιβές

ομιλητών, κόστος
μετακίνησης.

Β2 Β2Β workshop με επαγγελματίες και
τοπικούς φορείς με στόχο την
ενημέρωση αναφορικά με τις
επαγγελματικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται εξαιτίας της

δημιουργίας του eurovelo στην περιοχή.

Διάρκεια 5 ώρες 600,00€ Περιλαμβάνει: 3 ειδικούς,
οργάνωση - περιεχόμενο
εκδήλωσης, παρουσιάσεις,

δημοσιότητα στον
ποδηλατικό τύπο, αμοιβές

ομιλητών, κόστος
μετακίνησης.

Β3 Μαθήματα -παιχνίδια για παιδιά Διάρκεια 4 ώρες 1.300,00€ Περιλαμβάνει: Ομάδα
εξειδικευμένων

εκπαιδευτών, εξοπλισμό,
ποδήλατα, στήσιμο

εκδήλωσης.
ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00€ Στο ποσό προστίθεται

ΦΠΑ 24%

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ΄αριθμ.
1036/14-1-2019 (ΑΔΑ: 67ΧΨ7ΛΗ-ΥΕΠ, ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18REQ003656679) απόφαση δέσμευσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση προβάλλοντας ως
δικαιολογία τα εξής: “Πολύ συντονισμένα πράγματα… Στις 9/01/2019 αποφασίστηκε η
δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών… Λίγες μέρες μετά κάνει προσφορά κάποιος φορέας
υλοποίησης προγραμμάτων με χαρακτηριστικά ΜΚΟ και είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε 25.000
€ χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει και πόσο θα χρησιμεύσει στον λαό της περιοχής”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 280
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ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 21750/683/29-
01-2019 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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 281

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών Κωπαΐδας», προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21673/681/29-01-
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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τα από 15-01-2019 & 18-01-2019 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του

διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών Κωπαΐδας»,
προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ (ΣΑΕΠ/566/2016ΕΠ56600009), Π.Ε. Βοιωτίας, που
αφορούν στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής & οικονομικής
προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, με συνολική
προσφορά 460.047.19€ χωρίς ΦΠΑ και 570.492,00€ με ΦΠΑ.

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση και δήλωσε κατηγορηματικά
αντίθετος με τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση στην Κωπαΐδα μετά την διάλυση του σχετικού
οργανισμού. “Πρόκειται για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, που μπορούσε και έπρεπε να κάνει ένας
καλά οργανωμένος, στελεχωμένος και εξοπλισμένος δημόσιος φορέας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 282

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1
FANTASY CLEANING
SECURITY AND
FACILITY ΙΚΕ

3.698,92€ 241/10-12-18 2014/2018

2
ΤΙΤΑΝ ΚΕV-
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ

5.704,00€
από 138 έως
140/15-12-18 &
141/31-12-18

6356/24-10-17
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση τροποποίησης – διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21127/827/29-01-
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:
1. Την τροποποίηση – διόρθωση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που

αποτυπώνονται στους πίνακες του Παραρτήματος Ι του παρόντος σύμφωνα με τις ανάγκες των
σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη
Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2018 – 2019 καθώς και
την τροποποίηση των προς σύναψη και των υπογεγραμμένων συμβάσεων.

Η τροποποίηση των εν λόγω δρομολογίων άρχεται από την έγκριση της παρούσας.
2. Τη δυνατότητα καταβολής ή παρακράτησης αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει

από τις εν λόγω τροποποιήσεις.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 283

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21032/824/29-01-
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:
1.Την δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων

του προϋπολογισμού έτους 2019, Π.Ε. Εύβοιας, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό
έτος 2018 και τα προηγούμενα έτη αλλά θα εξοφληθούν το 2019, καθώς και για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το 2019, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη ενός (1)
κτηνιάτρου με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
διάρκειας 8 μηνών για την
κάλυψη αναγκών της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Εύβοιας 2018

02.02.73.034
2.02

Αμοιβές
εποχιακού
προσωπικού

800,80 1.100,00
0,00

299,20
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2

Δαπάνη ενός (1)
κτηνιάτρου με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
διάρκειας 8 μηνών για την
κάλυψη αναγκών της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.03
52.02

Εισφορές σε
ασφαλιστικού
ς
οργανισμούς
εποχιακού
προσωπικού

200,68 360,00
0,00

159,32

3

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία έτους
2017

02.02.073.05
11.02

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
εργασία

1.589,69

4

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία για
Στιβακτάκη Ιωάννη
(αποσπασμένος σε
βουλευτικό γραφείο) έτους
2017

02.02.073.05
11.02

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
εργασία 220,50 40.000,00 24.259,00 13.930,81

5

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717 έτους 2016

02.02.073.07
21.02

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

1.170,00

6

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717 έτους 2017

02.02.073.07
21.02

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

1.660,00 17.830,00 15.000,00 0,00

7

Παροχή υπηρεσιών για την
αποσύνδεση των δύο
αντλιών ομβρίων εντός του
φρεατίου, ξεμπλοκάρισμα
της πτερωτής από την
μπλοκαρισμένη αντλία και
επανατοποθέτηση.
Τοποθέτηση και σύνδεση
της καινούργιας αντλίας με
καινούργιο λάστιχο. Δοκιμή
και λειτουργία προς χρήση
και των δύο αντλιών για
την αποκατάσταση βλάβης
στο χώρο λειτουργίας
αντλιών στο υπόγειο
πάρκινγκ, του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας
το υπ’
αριθμ.15918/630/22-1-
2019 έγγραφο του τμ.
Προμηθειών της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.08
69.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

460,00 35.000,00

13.583,31

20.956,69

8

Παροχή υπηρεσιών για την
ετήσια συντήρηση του
Συστήματος Κατάσβεσης
FM200 του χώρου του
computer room, του

02.02.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

340,00 100.000,00

76.946,67

22.713,33

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6



55

Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας
το υπ’
αριθμ.13306/547/18-1-
2019 έγγραφο του τμ.
Προμηθειών της Π.Ε.
Εύβοιας

9

Πληρωμή αμοιβής
μηχανικού για παραγραφή
προστίμου για
πολεοδομική παράβαση
για αυθαίρετη τοποθέτηση
λυόμενης κατασκευής
εμβαδού 29,75 τμ. στη
θέση Χαραυγή του Δήμου
Χαλκιδέων για την
υπαγωγή στο Ν.4178/2013

02.02.073.08
99.02

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

865,00

10

Παροχή υπηρεσιών για
δειγματοληπτικό έλεγχο
πόσιμου νερού, θαλασ.
νερού, νερού
κολυμβ.δεξαμ.δικτύων
ύδρευσης ξενοδ/κών
μονάδων, εγκ. εμφιάλωσης
νερού & υγρών αποβλήτων
για τις ανάγκες του τμ.
Περιβαλ.Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.08
99.02

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

9.329,80 20.230,53 10.035,73 0,00

11

Προμήθεια υποβρύχιας
αντλίας λυμάτων
ανοξείδωτης ιπποδύναμης
1hp 220V με πτερωτή
vortex και έξοδο 1½΄΄, με
λάστιχο εύκαμπτο 1½΄΄για
την αποκατάσταση βλάβης
στο χώρο λειτουργίας
αντλιών στο υπόγειο
πάρκινγκ, του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας
το υπ’
αριθμ.15918/630/22-1-
2019 έγγραφο του τμ.
Προμηθειών της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.13
11.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
εγκαταστάσεω
ν

850,00 10.000,00

0,00

9.150,00

12

Προμήθεια ενός πίνακα
κατάσβεσης εντός
αδιάβροχου κυτίου IP65
για προστασία εκ της
υγρασίας
το υπ’
αριθμ.13306/547/18-1-
2019 έγγραφο του τμ.
Προμηθειών της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειες

950,00

13

Προμήθεια δέκα χιλιάδων
(10.000) τμχ. πριτσινιών
για την τοποθέτηση
φωτογραφιών στα Δελτία
Εξέτασης Εκπαίδευσης
των Υποψηφίων Οδηγών
για τις ανάγκες του
Τμήματος Χορήγησης
Αδειών Οδήγησης της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε
Εύβοιας
το υπ’ αριθμ.9868/457/18-
1-2019 έγγραφο του τμ.

02.02.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειες

75,00
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Προμηθειών της Π.Ε.
Εύβοιας

Προμήθεια φαρμακευτικού
υλικού για τις ανάγκες της
Π.Ε Εύβοιας
το υπ’
αριθμ.14402/583/21-1-
2019 έγγραφο του τμ.
Προμηθειών της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειες

300,00 30.479,79 99,14 29.055,65

14

Προμήθεια είκοσι (20) τμχ.
ποντικιών ηλεκτρονικών
υπολογιστών
POWERTECH PT-032/PT-
394 USB για τις ανάγκες
του Τμήματος
Πληροφορικής της Π.Ε
Εύβοιας
το υπ’
αριθμ.16913/645/23-1-
2019 έγγραφο του τμ.
Προμηθειών της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.17
23.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
ν και λοιπών
υλικών

100,00

15

Προμήθεια ενός φορητού
υπολογιστή (laptop) DELL
Inspiron 5370 13,3΄΄
FHD/i7-8550U/8GB/256GB
SSD/Radeon 530
2GB/FRP/Win 10 Pro/1Y
PRM NBD/Silver για τις
ανάγκες του Γραφείου του
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Εύβοιας
το υπ’
αριθμ.12224/531/18-1-
2019 έγγραφο του τμ.
Προμηθειών της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.17
23.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
ν και λοιπών
υλικών

1.170,00 15.000,00
500,00

13.230,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.081,47 270.000,32 140.423,85 109.495

2. Την ανάκληση της δέσμευσης με ΚΑΕ 0511.01, ποσού 25.000,00 €, αρ. δέσμευσης
952.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 284

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21033/825/29-01-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
1. Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των παρακάτω πιστοποιήσεων

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

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ
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1 Συνέχιση μελέτης «Βελτίωση οδού Λέπουρα
Παραλία Οξυλίθου»
Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 066
Κ.α.2016ΜΠ06600005

13.070,70 02.02.071.9362.01

2 Συνέχιση έργου με τίτλο: « Οδός Ζάρακες –
Παραλία Αλμυροποτάμου»
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 066
Κ.α.2016ΕΠ06600000

59.160,04 02.02.071.9371.01

3

Πληρωμή του έργου "Οργάνωση και Διανομή
των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής του Επισιτ/κου Προγρ/τος (Τ.Ε.Β.Α)
της Κοιν. Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας στους
ωφελουμένους του Δήμου Χαλκιδέων στα
πλαίσια του Επιχειρ. Προγρ/τος "Επισ.και
Βασ.Υλ. Συνδρομ για το TEBA/FEAD

6.200,00 02.02.071.9475.01

4

''Διανομή Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής του Επισιτιστικού Προγράμματος
(Τ.Ε.Β.Α.) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.
Εύβοιας'' στα πλαίοσια του Επιχ. Προγρ/τος
TEBA/FEAD.

16.864,01 02.02.071.9475.01

5

Αποθήκευση, συντήρηση τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής του Επισιτιστικού
Προγράμματος (Τ.Ε.Β.Α.) της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας στα πλαίσια του επιχ.
προγ/τος TEBA/FEAD

16.864,01 02.02.071.9475.01

2. Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των παρακάτω παραβόλων
(Ε.Φ. 02071), ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου
στη Ζαχαροπούλου
Ευαγγελία του Ανδρέα
λόγω μη χρήσης
Έγγραφο
305930/33225/31-13-2018
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

39,00

2

Επιστροφή παραβόλου
στην Κωστάμενα Ελένη
του Αστέριου λόγω μη
χρήσης
Έγγραφο 2533/283/15-01-
2019 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

39,00 5.000,00
369,00

4.553,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης
με α/α 3 της παραγράφου 1, που αφορά στην οργάνωση και διανομή των τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής του Επισιτ/κου Προγρ/τος (Τ.Ε.Β.Α), όπου αναμειγνύονται ΜΚΟ,
ιδιώτες και εκκλησία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 285
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ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21652/358/29-01-
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
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2019 στην Π.Ε. Φωκίδας από τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Πληρωμή
δαπάνης για
ηλεκτρολογικές
εργασίες
Αποκατάστασης
Λειτουργίας των
εξωτερικών
προβολαίων,
στο κτίριο της
Δ/νσης
Μεταφορών της
Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.0851.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

κτιρίων
γενικά,

εγκαταστάσε
ων

στρατωνισμο
ύ,

ελλιμενισμού,
αερολιμένων
και λοιπών
μόνιμων

εγκαταστάσε
ων

155,00 7.000,00 1.152,08 5.692,92

2.

Πληρωμή
αμοιβής
δικηγόρου ο
οποίος, θα
εκπροσωπήσει
την Π.Σ.Ε.
ενώπιον του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Λαμίας , στη
δικάσιμο της
21/03/2019, ή
σε κάθε μετ’
αναβολή
ορισθείσα, με
την εντολή να
αποκρούσει την
με αριθμό
δικογράφου
ΑΓ212/05.09.20
13 αγωγή που
άσκησε η
Βασιλική και ο
Γεώργιος
Γιόκαρης
σύμφωνα με την
αριθμ.TT.21302

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
431,52 28.000,00 13.794,04 13.774,44
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 286

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21924/360/29-01-
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
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης, την πληρωμή δαπάνης και την έκδοση χρηματικού

εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.000,00 €, σε βάρος του Ε.Φ 04.073, ΚΑΕ 0899.01, στο
όνομα της υπολόγου κ. Καλυβιώτη Ιουλιάννας του Ντουμίτρου με ΑΦΜ: 109153706 και Α.Δ.Τ. Α
Ζ 996460, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας, για την
πληρωμή ηλεκτρονικών παραβόλων ΚΤΕΟ, την προμήθεια POS και την πληρωμή τραπεζικής
προμήθειας για την εγκατάσταση του POS, για τις ανάγκες του τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε.
Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ημερομηνία λήξεως του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 31-
12-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 287

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 21742/359/29-
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

5/1437/22.01.20
19 εισήγηση της
Νομικής
Υπηρεσίας

3.

Πληρωμή για
προμήθεια οκτώ
(8) ελαστικών
τεσσάρων
εποχών για το
ΚΗΥ-7933 και το
ΚΗΥ-7901
οχήματα της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.1321.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

1.000,03 11.000,00 167,40 9.832,57

4.

Συμπληρωματικ
ή δέσμευση για
προμήθεια
Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή για
το Κτηνιατρικό
Γραφείο
Λιδωρικίου

02.04.073.5243.0
1

Δαπάνες
εφαρμογής

προγράμματο
ς Ο.Σ.Δ.Ε.

40,00 1.500,00 1.260,00 200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.626,55 47.500,00 16.373,52 29.499,93
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Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους
προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία
με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και τον έλεγχο της υπηρεσίας ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής
σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 288

ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17325/572/29-01-
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

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

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2019 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP

LASER
PROM402DNE ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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

ΑΦΜ: 046190435
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
4/21-1-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ: 146
ΑΔΑ: 6Ε9Ε7ΛΗ-
5Δ1

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1723

Αρ. Δέσμευσης
1175/24-1-2019

Α/Α 1146

ΑΔΑ: ΨΓΜΜ7ΛΗ-
Ρ2Μ

230,00
ΕΥΡΩ

2

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ,ΕΛΕΓΧΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ
(ΑΔΑΜ:19ΡΕ;004

317649)

Γ.ΜΟΥΡΤΟΥ Ι.Κ.Ε.-
ΙΔΙΩΤ.ΕΠΙΧ.ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-
ΠΛ.ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:2265072888
ΑΦΜ:099253225
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
4/21-1-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ: 146
ΑΔΑ: 6Ε9Ε7ΛΗ-
5Δ1 Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0869

Αρ. Δέσμευσης
1168/24-1-2019

Α/Α 1143

ΑΔΑ: Ψ63Κ7ΛΗ-
9Λ6

3.539,88
ΕΥΡΩ

3

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

ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΚΕΣΥ

΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄ ΓΙΑΓΤΖΗ
16 ΑΜΦΙΣΣΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
3/15-1-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ: 105
ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗ-
ΠΗΡ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1111

Αρ. Δέσμευσης
1042/18-1-2019

Α/Α 1052

ΑΔΑ: ΨΓΓΓ7ΛΗ-
2ΟΓ

640,80
ΕΥΡΩ
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1

Δέσμευση ποσού
για προμήθεια
χαρτιού, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.11
11..01

Προμήθεια
χαρτιού,
γραφικών ειδών
και λοιπών
συναφών
υλικών

1.000,00 17.000,00 5.292,08 11.707,92

2

Συμπληρωματικό
ποσό για προμήθεια
υλικών για
κατασκευή δυο
ραμπών στη είσοδο
του Διοικητηρίου
στη Λιβαδειά,
σύμφωνα με το
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.16
99..01

Λοιπές
προμήθειες 192,00 16.114,94 7.434,04 8.680,90

3

Συμπληρωματικό
ποσό ίσο με το ΦΠΑ
για προμήθεια
κυκλοφορητή του
λέβητα 2 στο
Διοικητήριο στη
Λιβαδειά , σύμφωνα
με το Ν. 3852/10
άρθρο 176
παράγραφος 1

02.05.073.13
29.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

164,40 7.000,00 3.434,95 3.565,05

4

Δαπάνη για επισκευή
αντλίας και κινητήρα,
ηλεκτρική
εγκατάσταση και
υδραυλική σύνδεση
στο υφιστάμενο
αντλητικό
συγκρότημα, στον
Αλίαρτο, για
αποστράγγιση
πλημμυρισμένων
εκτάσεων, εξ αιτίας
των πλημμυρικών
φαινομένων,
σύμφωνα με το Ν.
3852/10 άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΒ

02.05.073.54
29.
01

Λοιπές
Γεωργικές
Δαπάνες (Ο.Κ)

24.800,00 1.204.000,00 865.129,39 338.870,31

5

Αμοιβή στο δικηγόρο
που θα οριστεί για
την υπόθεση ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, στη δικάσιμο
της 21-2-19,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

530,72 42.000,00 7.217.24 34.782.76

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 26.687,12 1.286.114,94 888.507,70 397.607,24 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 289

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21725/682/29-01-
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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤ/ΡΩΝ
ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
-COPY CARE
ΑΦΜ 026321307
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

151/21-01-2019
ΑΔΑ

6Ε0Ε7ΛΗ-5Δ1
073.1111.01 1201/24-1-19

ΑΔΑ
6ΟΝΓ7ΛΗ-ΨΡΙ

210,00€

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΤΗ ΘΗΒΑ

VIOFOS ΕΠΕ
ΑΦΜ 999027786
Δ.Ο.Υ ΘΗΒΩΝ

151/21-01-2019
ΑΔΑ

6Ε0Ε7ΛΗ-5Δ1
073.1699.01

1198/24-1-19
ΑΔΑ

ΩΟΝ47ΛΗ-ΔΥ8
186,04€

3

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΦΟΙ Λ.ΤΟΛΙΑ
ΟΕ
ΑΦΜ 099910740
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

151/21-01-2019
ΑΔΑ

6Ε0Ε7ΛΗ-5Δ1
073.0879.01

1195/24-1-19
ΑΔΑ

Ψ11Ο7ΛΗ-2ΔΝ
992,00€

4

Αμοιβή & Προμήθεια
ψυκτικού συμπιεστή
& φρεον σε μονάδα
VRV στο κτίριο στη
Θήβα

BIOFREEZER
ΑΦΜ 054562849
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

151/21-01-2019
ΑΔΑ

6Ε0Ε7ΛΗ-5Δ1

073.0869.01
&

073.1329.01

1194/24-1-19
ΑΔΑ

6ΧΘΣ7ΛΗ-1ΓΧ
&

1192/24-1-19
ΑΔΑ

ΨΤΥΧ7ΛΗ-6ΙΥ

3.099.95€

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ
ΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΜ 082567885
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

151/21-01-2019
ΑΔΑ

6Ε0Ε7ΛΗ-5Δ1

073.1111.01 1200/24-1-19
ΑΔΑ

ΩΒΕ37ΛΗ-ΟΥΩ
498,47€

6

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤ/ΡΩΝ

ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΑΦΜ 043954145
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

151/21-01-2019
ΑΔΑ

6Ε0Ε7ΛΗ-5Δ1

073.0879.01 1196/24-1-19
ΑΔΑ

Ω3Μ47ΛΗ-38Ρ
322,40€

7

ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΦΜ 082567166
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

17/3-1-2019
ΑΔΑ

6Η977ΛΗ-ΤΡΦ
05.073.5161.

01

798/8-1-2019
ΑΔΑ

6ΥΥΥ7ΛΗ-ΤΛ3

6.977,32€
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8

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΈΤΟΣ 2019

ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΦΜ 082567166
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

17/3-1-2019
ΑΔΑ

6Η977ΛΗ-ΤΡΦ
05.073.0879.

01

636/8-1-2019
ΑΔΑ

ΨΦΜΗ7ΛΗ-Υ5Η

4.000,00€

9
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Η.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ
ΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΜ 082567885
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

17/3-1-2019
ΑΔΑ

6Η977ΛΗ-ΤΡΦ
05.073.0845.

01

681/8-1-2019
ΑΔΑ

6ΥΑΤ7ΛΗ-Ι58
992,00€

10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

ΓΚΩΝΙΑΣ

ΑΦΜ 999469134

Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

17/3-1-2019
ΑΔΑ

6Η977ΛΗ-ΤΡΦ
05.073.0845.

01

684/8-1-2019
ΑΔΑ

6ΞΖΕ7ΛΗ-ΩΙΣ

3.900,00€

11

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ.
ΛΟΥΚΑΣ
ΑΦΜ 031407994
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

17/3-1-2019
ΑΔΑ

6Η977ΛΗ-ΤΡΦ

05.073.0845.
01

688/8-1-2019
ΑΔΑ

6ΩΖ477ΛΗ-8Λ5
1.810,40€

12

Οργάνωση ετήσιων
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΒ
(ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΔΗΜ. &
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
ΑΦΜ 081887385
Δ.Ο.Υ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

17/3-1-2019
ΑΔΑ

6Η977ΛΗ-ΤΡΦ
05.073.5161.

01

807/8-1-2019
ΑΔΑ

6ΘΠΠ7ΛΗ-ΣΡΣ

1.990,00€

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην
εκείνων με α/α 9, 10 και 11.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 290

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, παροχή
υπηρεσιών και συνδρομές, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21357/405/29-01-
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
Εγκρίνει:
α) Την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες και παροχή

υπηρεσιών από τον Τακτικό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών για τις
ανάγκες επισκευής του
ΚΗΥ9373 φορτηγού της
ΔΤΕ της Π.Ε.Ε και
εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο
υποέργο (16) με τίτλο
“Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους
2019’’ σύμφωνα με την
329/2018 απόφαση του
Περ. Συμβουλίου Π.Σ.Ε.

03.071.
9459.01

Διάφορα
Έργα 1.103,68 572.300,00 326.550,63 244.645,69

2

Η δαπάνη αφορά
αμοιβή για την επισκευή
του ΚΗΥ9373 φορτηγού
της ΔΤΕ της
Π.Ε.Ευρυτανίας και
εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο
υποέργο (16) με τίτλο
“Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2019’’ σύμφωνα με την
329/2018 απόφαση του
Περ. Συμβουλίου Π.Σ.Ε.

03.071.
9459.01

Διάφορα
Έργα 520,80 572.300,00 327.654,31 244.124,89

3

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών για τις
ανάγκες επισκευής του
ΚΗΥ9373 φορτηγού της
ΔΤΕ της
Π.Ε.Ευρυτανίας και
εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο
υποέργο (16) με τίτλο
‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους
2019’’ σύμφωνα με την
329/2018 απόφαση του
Περ. Συμβουλίου Π.Σ.Ε.

03.071.
9459.01

Διάφορα
Έργα 286,44 572.300,00 328.175,11 243.838,45

4

Η δαπάνη αφορά
αμοιβή για την επισκευή
του ΚΗΥ9373 φορτηγού
της ΔΤΕ της
Π.Ε.Ευρυτανίας και

03.071.
9459.01

Διάφορα
Έργα 99,20 572.300,00 328.461,55 243.739,25
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εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο
υποέργο (16) με τίτλο
“Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους
2019’’ σύμφωνα με την
329/2018 απόφαση του
Περ. Συμβουλίου Π.Σ.Ε.

5

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια οθόνης
ηλεκτρονικού
υπολογιστή για την
κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών της Δ.Α.Ο.Κ
Π.Ε. Ευρυτανίας.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικ

ών
υπολογιστ

ών,
προγραμμά
των και
λοιπών
υλικών

95,00 17.000,00 396,80 16.508,20

6

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ειδών
καθαριότητας για τις
ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Ε.Ευρυτανίας, για
το έτος 2019.
19REQ004383483

03.073.
1231.01

Προμήθεια
ειδών

καθαριότητ
ας

2.500,00 3.000,00 0,00 500,00

7

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια σε
εκτυπωτικές μελάνες
για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για το
έτος 2019.
19REQ004383427

03.073.
1111.01

Προμήθεια
χαρτιού,
γραφικών
ειδών και
λοιπών
συναφών
υλικών

6.500,00 10.000,00 0,00 3.500,00

8

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια γραφικής
ύλης για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για το
έτος 2019.
19REQ004383493

03.073.
1111.01

Προμήθεια
χαρτιού,
γραφικών
ειδών και
λοιπών
συναφών
υλικών

2.500,00 10.000,00 6.500,00 1.000,00

9

Η δαπάνη αφορά την
ετήσια συνδρομή σε
δύο (2) τοπικές
εβδομαδιαίες
εφημερίδες της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για το
έτος 2019

03.073.
1121.01

Προμήθεια
βιβλίων,

συγγραμμά
των,

περιοδικών,
εφημερίδων
& λοιπών
συναφών
εκδόσεων

300,00 900,00 0,00 600,00

10

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ενός
ηλεκτρονικού
υπολογιστή με τα
περιφερειακά του μέρη
(κουτί, τροφοδοτικό,
επεξεργαστής,μνήμη,
λογισμικό,
πληκτρολόγιο, ποντίκι,

03.073.
5243.01

Δαπάνες
προγράμμα
τος ΟΣΔΕ

1.131,20 1.500,00 0,00 368,80
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οθόνη), για την κάλυψη
των υπηρεσιακών
αναγκών της Δ.Α.Ο.Κ
της Π.Ε.Ευρυτανίας,
στα πλαίσια εφαρμογής
του προγράμματος
ΟΣΔΕ 2018.
(ΑΔΑ:62ΜΓ465ΧΘ7-
ΒΦΛ)

11

Η δαπάνη αφορά
υπηρεσίες
ταχυμεταφορών για την
αποστολή
αιμοδειγμάτων,
εγκεφάλων, κλπ, για τις
ανάγκες του τμήματος
Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ
Π.Ε.Ευρυτανίας, οι
οποίοι διενήργησαν
κρεοσκοπικούς
ελέγχους, στα πλαίσια
του Προγ/τος
Οικονομικών
Αποζημιώσεων –
ενισχύσεων που
προκύπτουν από την
επιβολή κτηνιατρικών
μέτρων εξυγίανσης του
ζωικού κεφαλαίου έτους
2018.

03.073.
5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφί
ας κλπ,
που δεν

προβλέπον
ται σε
άλλους
ΚΑΕ

24,00 1.500,00 0,00 1.476,00

β) Την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά το
Οικονομικό έτος 2018 και θα εξοφληθούν κατά το οικονομικό έτος 2019, ως κατωτέρω:

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

H δαπάνη αφορά την προμήθεια
οικοδομικών υλικών για την
αποκατάσταση βλαβών σε
εγκαταστάσεις της Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1311.02

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και

επισκευής
εγκαταστάσεων

777,39

2

H δαπάνη αφορά την πληρωμή
δαπάνης κινητής τηλεφωνίας της Π.Ε.
Ευρυτανίας (Προϊσταμένων Δ/νσεων)
για το Δεκέμβριο 2018.

03.073.
0826.02

Δαπάνες κινητής
τηλεφωνίας 50,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 291

ΘΕΜΑ 62o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21803/931/29-01-
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
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Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2019, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη βασικού
μισθού για αναδρομικά
έτους 2018, λόγω
μετάταξης σε κλάδο
ανώτερης κατηγορίας
(21/11/-31/12/2018) της
υπαλλήλου Χριστίνας
Μαυρίκα

02.01.073.0211.
02

Βασικός
μισθός
τακτικών

υπαλλήλων
262,67

2

Δαπάνη εργοδοτικών
εισφορών για
αναδρομικά έτους 2018,
λόγω μετάταξης σε
κλάδο ανώτερης
κατηγορίας (21/11/-
31/12/2018) της
υπαλλήλου Χριστίνας
Μαυρίκα

02.01.073.0291.
02

Εργοδοτική
Εισφορά υπέρ

ΕΦΚΑ
υπαλλήλων

που
υπάγονταν
μέχρι την 31-
12-2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικ
ό καθεστώς
του ΙΚΑ

71,47

3

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία

-ΠΟΕ-

02.01.073.0511.
02 Αποζημίωση

για
υπερωριακή
εργασία

40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

4

Αποζημίωση μελών
συλλογικών οργάνων

-ΠΟΕ-

02.01.073.0515.
02 Αποζημίωση

μελών
συλλογικών
οργάνων

25.000,00 50.000,00 4.634,80 45.365,20

5

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)
-ΠΟΕ-

02.01.073.0716.
02

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων
στο εσωτερικό
(περιλαμβάνο

νται ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας,
τα μέλη της
Κυβέρνησης,

του
Κοινοβουλίου,

οι Γεν.
Γραμματείες,
οι Ειδικοί

Γραμματείς και
οι αιρετοί)

7.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

6

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

02.01.073.0717.
02

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων
από το

εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα
(περιλαμβάνο

νται ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας,
τα μέλη της
Κυβέρνησης,

του
Κοινοβουλίου,

3.200,00 5.000,00 0,00 5.000,00
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οι Γεν.
Γραμματείες,
οι Ειδικοί

Γραμματείς και
οι αιρετοί)

7

Δαπάνη μετακίνησης
της υπαλλήλου
Δήμητρας Λύτρα για
συμμετοχή της σε
σεμινάριο του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης στην
Αθήνα από 25-2-2019 -
27-2-2019

8Έγγραφο
16664/150/23-1-2019
Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος

οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

32,00 97.000,00 3.000,00 94.000,00

9

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

-ΠΟΕ-

02.01.073.0719.
02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος

οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

16.500,00 18.000,00 1.500,00 16.500,00

10

Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης της
υπαλλήλου Δήμητρας
Λύτρα για συμμετοχή
της σε σεμινάριο του
Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης στην
Αθήνα από 25-2-2019 -
27-2-2019

Έγγραφο 16664/150/23-
1-2019 Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

120,00 100.000,00 2.000,00 98.000,00

11

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

-ΠΟΕ-

02.01.073.0721.
02

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

11.000,00 20.000,00 9.000,00 11.000,00
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12

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

-ΠΟΕ-

02.01.073.0722.
02

Έξοδα
διανυκτέρευση

ς στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

13

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

-ΠΟΕ-

02.01.073.0823.
02

Ταχυδρομικά 2.150.41 10.000,00 500,00 9.500,00

14

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά

-ΠΟΕ-

02.01.073.0841.
02 Διαφημίσεις

και
δημοσιεύσεις

γενικά
1.770,82 5.000,00 0,00 5.000,00

15

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Α΄Μονομελές)-
(ανακοπή Ο.Ε.
“Τσιάτσος Κων/νος &
Σία Ο.Ε.”)

Έγγραφο
209915/1422/29-1-2019
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
383,16

16

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Α΄Τριμελές)-
(ανακοπή
Α.Ε.Ε.“Βάγιας Α.Ε.”)

Έγγραφο
209899/1411/29-1-2019
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
283,96

17

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
κοινοπραξίας με την
επωνυμία
“ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-
ΕΥΡ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ”)

Έγγραφο
209896/1409/29-1-2019
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52

18

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας(Τμήμα Β΄) -
(προσφυγή ΑΕ “Ε.& Κ.
ΚΑΨΑΛΗΣ-
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ-
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.”

Έγγραφο

02.01.073.0871.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52
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209895/1408/29-1-2019
Νομικής υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

19

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
έρευνα και τη σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
με την δυνατότητα
συγχώνευσης
αναπτυξιακών
εταιρειών της Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 16987/105/29-
1-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
4.960,00 120.000,00 13.639,56 106.360,44

20

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή Αναστασίου
Ξάνθη)
Έγγραφο 176684/1290/
13-11-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.(Α/Α
4553/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
576,60

21

Δαπάνη ορισμού
πληρεξούσιου
δικηγόρου για την
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης
(σχετική αίτηση
Ευθυμίου Σαμαρά)
Έγγραφο 250404/1676/
30-10-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. (Α/Α
4433/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
496,00

22

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές Εφετείο
Αθηνών ( έφεση Σοφίας
Αναστασάκη και
Παναγιώτη Καραθάνου
κατά της Π.Σ.Ε.)
Έγγραφο 113419/976/2-
10-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. (Α/Α/
4234/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52

23

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α΄)
(προσφυγή Ο.Ε. “ΑΦΟΙ
ΑΝΤΖΟΥΛΗ -
Γ.ΚΥΡΙΤΣΗ Ο.Ε.”
Έγγραφο 111082/966/2-
10-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.(Α/Α
4229/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
383,16

24

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρα
τείας (Τμήμα Στ΄) -
(αίτηση αναίρεσης ρης
Α.Ε. ΘΕΣ/ΚΗ Α.Τ.Ε.),
σύμφωνα με την
αριθμ.277491/1836/28-
11-2018 Απόφ Περ/ρχη
Στ.Ε.Έγγραφο
277491/1836/28-11-2018

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.614,48

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6



71

Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε. (Α/Α 4732/2018)

25

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α΄)-
(προσφυγή Ευάγγελου
Υφαντή) Έγγραφο
93871/871/ 20-11-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 4663/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
383,16

26

Δαπάνη αμοιβής
πληρεξούσιου
δικηγόρου (αγωγή
Ιωάννας Κατσαρού)
Έγγραφο 51883/515/6-
03-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.(Α/Α
2321/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
406,72

27

Δαπάνη ανάθεσης
δικηγόρου εξώδικων
ενεργειών για
λογαριασμό της Π.Σ.Ε.
Έγγραφο 92484 /855/
24-4-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Στ.Ε(Α/Α
2939/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.600,00

28

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (σχετικά με
αίτηση ακύρωσης της
Α.Ε. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”)
Έγγραφο 19932/165/25-
1-2018 Νομικής
Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(1643/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
720,44

29

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Ειρηνοδικείο
Αταλάντης (αίτηση
Μαρίας Μαγουλά)
Έγγραφο 240960/1622
/17-10-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.(Α/Α
4395/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
436,48

30

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Β΄)-
(προσφυγή Στυλιανού
Μακαρέ) Έγγραφο
93801/863/ 20-11-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 4666/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
383,16

31

Δαπάνη πληρωμής
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αναγνώριση
δικαιούχου
αποζημίωσης
“ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ “)
Έγγραφο 289144/
2211/20-3-2018 Νομικής

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
436,48
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Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.(Α/Α
2563/2018)

32

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
Αθανάσιου Νάκου)
Έγγραφο
244203/1866/20-02-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 2177/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
456,32

33

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου προς
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμήμα Η΄)
(προσφυγή - αγωγή
Νικολάου Πλιάτσικα)
Έγγραφο 273785/ 1813/
6-12-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.(Α/Α
4731/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
616,28

34

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή της
ΑΕ. “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.”)
Έγγραφο
157895/1194/13-2-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 1985/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52

35

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τριμελές Β΄ Τμήμα) -
(προσφυγή
Κωνσταντίνας συζ.
Νικολάου Μπότη)
Έγγραφο 37887/386/
13-11-2018 Νομικής
Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(4549/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52

36

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας (αγωγή
Παναγιώτη Μάνου)
Έγγραφο 24207/177/20-
02-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.(Α/Α
2172/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
238,08

37

Δαπάνη πληρωμής
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
Βάιου Καμηνιώτη)
Έγγραφο
271474/2095/23-4-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.Α/Α 2901/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
184,76

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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38

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΣΕ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
( ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΟΤΑ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ)- ΕΓΓΡΑΦΟ
234796/1802/30-1-2018
(Α/Α 1769/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
357,12

39

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΣΕ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
( ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΑΤΣΗ ΚΑΙ
ΝΕΣΤΟΡΑ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΑΝΑΚΑΝΑΤΑ) -
ΕΓΓΡΑΦΟ
234753/1801/30-1-2018
ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΣΕ
(Α/Α 1767/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52

40

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Β΄)-
(προσφυγή Θεοδώρα
Χαλβαντζή) Έγγραφο
93788/862/ 20-11-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
(Α/Α 4667/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
184,76

41

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου προς
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α΄)
(προσφυγή Ιωάννη
Βασιλειάδη) Έγγραφο
209918/1424 /6-12-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
(Α/Α 4728/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
383,16

42

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τριμελές Β΄ Τμήμα) -
(προσφυγή Α.Ε.
“Αυτοκινητόδρομος
Κεντρικής Ελλάδας
Ανώνυμη Εταιρεία
Παραχώρησης)
Έγγραφο 38981/394/
13-11-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
(Α/Α 4550/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52

43

Δαπάνη πληρωμής
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
Δημητρίου Μπαρτζάκα)
Έγγραφο
271475/2096/23-4-2018

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
184,76

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 2902/2018)

44

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας (αγωγή
Χαρίκλειας Μπάκα)
Έγγραφο
197729/1559/08-05-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Στ.Ε(Α/Α 3014/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
406,72

45

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΣΕ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ(ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ)
(Α/Α 1989/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
184,76

46

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την
αγωγή του Δημητρίου
Λύκου) Έγγραφο
275150/2121/30-1-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 1642/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
307,52

47

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Δ/κό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(σχετικά με την
προσφυγή του
Αποστόλου
Καραγιάννη του Βασ.)
Έγγραφο 196838/1352
/23-10-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
(Α/Α 4396/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
357,12

48

Δαπάνη διορισμού
πληρεξούσιου
δικηγόρου για την
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης
Έγγραφο 242542/1624
/23-10-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε
(Α/Α 4397/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
396,80

49

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (αγωγή
Δημήτριος Μαυρουδής)
Έγγραφο 17961/132/11-
9-2018 Νομικής
υπηρεσίας Π.Σ.Ε.(Α/Α
4009/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
332,32

50

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου προς
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α΄)
(προσφυγή Α.Ε.
‘ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.”)Έγγραφο
209900/1412/ 6-12-2018

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
283,96

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε. (Α/Α 4727/2018)

51

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α΄)
(προσφυγή Νικολάου
Φέρτη) Έγγραφο
14277/97/2-10-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε. (Α/Α 4230/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
383,16

52

Διορισμός δικηγόρου
για εκπροσώπηση της
Π.Στ.Ε στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά
(σχετικά με αίτηση
ακύρωσης της
Ο.Ε. ¨ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ
Ο.Ε.) 191250/1495/09-
01-2017 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας
(Α/Α 1127/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
621,24

53

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Β΄)-
(προσφυγή Αθανασίου
Δημόπουλου) Έγγραφο
93828/864 /20-11-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 4665/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
383,16

54

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την
προσφυγή του
Αθανάσιου Κάτσινου)
Έγγραφο
260363/2025/13-2-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 1990/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
184,76

55

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Α΄Τριμελές) -
(αγωγή Αθανάσιου
Σίσκου)Έγγραφο
97443/893/20-11-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 4661/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.098,64

56

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Β΄)-
(προσφυγή Α.Ε.
“ΓΕΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ &
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
ΛΑΡΚΟ Α.Ε.”)Έγγραφο
99275/898/ 27-11-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 4701/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
184,76

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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57

Δαπάνη πληρωμής
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
Παναγιώτη Σπαθούλα)
Έγγραφο
251324/1930/10-4-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 2720/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52

58

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή εταιρείας STAR
AE) 259533/2018/09-01-
2018 έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.(Α/Α
1126/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
530,72

59

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου προς
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμήμα Στ΄)
(έφεση Δημητρίου
Εμβαλωμάτη) Έγγραφο
269386/1758/ 6-12-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε. (Α/Α 4729/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
720,44

60

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
Κων. Χριστοδούλου)
Έγγραφο
267715/2067/20-02-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 2173/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
383,16

61

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τριμελές Β΄ Τμήμα) -
(αγωγή Χαράλαμπου
Ροινά) Έγγραφο
43903/459/ 13-11-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 4551/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
782,44

62

Δαπάνη αμοιβής
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας ( προσφυγή
Ελένης Ρουμιάν)
Έγγραφο
157887/1187/13-03-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.(Α/Α 2399/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
456,32

63

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(σχετικά με την
προσφυγή του ΟΤΑ με
την επωνυμία
“Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας”)
157898/1197/16-01-2018
έγγραφο Νομικής

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
357,12

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. (Α/Α
1229/2018)

64

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμήμα Η΄) -
προσφυγή “ΠΥΛΩΝ
Α.Ε.” Έγγραφο
127145/1041/28-8-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε. (Α/Α 3949/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
715,48

65

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου προς
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(προσφυγή Α.Ε.
“ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-
ΕΜΠΟΡΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ”)
Έγγραφο 206238/1390/
12-12-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
(Α/Α 4770/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
184,76

66

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α΄)-
(προσφυγή Στυλιανού
Μακαρέ) Έγγραφο
93846/867/ 13-11-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
(Α/Α 4664/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
383,16

67

ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΣΕ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Δ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΛΙΟΝ
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ-
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ (Α/Α
3797/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
715,48

68

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την
προσφυγή του
Βασιλείου Σκρεπετού)
Έγγραφο
157894/1193/13-2-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε. (Α/Α 1986/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52

69

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Α΄)- (προσφυγή
Α.Ε. “ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΛΑΜΙΑΣ ΑΒΕΕ”)
Έγγραφο 97442/892/20-
11-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. Α/Α
4662/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
555,52

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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70

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. ενώπιον του
Συμβουλίου της
Επικρατείας (Τμήμα
Στ΄) -(αίτηση αναίρεσης
ρης Α.Ε. “ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ
Α.Τ.Ε.”), σύμφωνα με
την αριθμ.277368/1835/
28-11-2018 Απόφαση
Περιφερειάρχη
Στ.Ελλάδας
Έγγραφο
277368/1835/28-11-2018
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε. (Α/Α 4726/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.614,48

71

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (προσφυγή
Βασιλείου Σκρεπετού)
Έγγραφο 88411/801/
11-11-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
(Α/Α 4552/2018)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
357,12

72

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου
εκπροσώπησης Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (προσφυγή του
Χ. Λεβεντάκου ) -αριθμ.
169894/1319/31-10-2017
έγγραφο Νομικής Υπ.
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

621,24

73

Διορισμός
πληρεξούσιου
δικηγόρου για ανάθεση
εξώδικων ενεργειών
για λογαριασμό της
Π.Στ.Ε Το αρ.
188055/1473/29-08-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

1.600,00

74

Διορισμός
πληρεξούσιου
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(η αριθμ. 205/2016
απόφαση Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά για
μεταρρύθμιση του
αριθμ. 10/25-5-1987
Πρακτικό Επιτροπής
Αναδασμού
αγροκτήματος
Ζηλευτού Ν. Φθιώτιδας)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

396,80

75

Δαπάνη πληρωμής
δικηγόρου (ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΝΕΤΗ ΤΙΜ 313/17-3-
2017)

02.01.073.0871.
02 Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

709,28

76

Αμοιβή δικηγόρου για
την εκπροσώπηση της
ΠΣΕ στο Συμβούλιο της
Επικρατείας για
προσφυγή της
εταιρείας "Αδερφοί
Κυρίτση Λατομεία"

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

1.612,48

77

Διορισμός δικηγόρου
για εκπροσώπηση της
Π.Στ.Ε στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή “Γεώργιος
Δ.Ανδρέου-Δημήτριος

02.01.073.0871.
02 Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

451,36

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Γ.Ανδρέου και
Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία) Το αρ.
73196/537/15-09-2017
έγγραφο της Νομικής
Υπηρεσίας

78

Αμοιβή δικηγόρου για
τη σύνταξη
γνωμοδότησης που
αφορά μελέτη έργου
"Εκούσιος Αναδασμός
Αγροκτήματος
Αμφίκλειας"

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

595,20

79

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(προσφυγή Α.Ε.
“ΟΙΚΟΠΑΡΚΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΕ.)157881/1183/27-
11-2017 έγγραφο
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

555,52

80

Αμοιβή δικηγόρου για
ανάθεση εξώδικων
ενεργειών σύμφωνα με
την αρ. 62415/479/27-3-
2017 Απόφαση
Περιφερειάρχη

02.01.073.0871.
02 Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

5.000,00

81

Πληρωμή δαπάνης, για
αμοιβή δικηγόρου που
θα εκπροσωπήσει την
Π Στ Ε στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Πειραιά.

02.01.073.0871.
02 Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

383,16

82

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου
εκπροσώπησης Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή αποζημίωσης
Κων/νας Μπέρδου)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

1.098,64

83

Πληρωμή δαπάνης, για
διορισμό δικαστικού
επιμελητή για
διενέργεια επίδοσης
προσφυγής και
αίτησης αναστολής
κατά της απόφασης του
Δ Σ του ΜΤΠΥ της 28ης
συνεδρίασης

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

173,60

84

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή Ε.Βλάχου)
157884/1184/21-11-2017
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

555,52

84

Αμοιβή δικηγόρου, για
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης επί
ζητημάτων ερμηνείας
του Ν.4412/2016-
«Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών(προσαρμο
γή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

793,60

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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85

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για νομική
στήριξη υπαλλήλου της
Π.Σ.Ε. στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο
Λαμίας 243401/1864/6-
11-2017 έγγραφο
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

463,76

86

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμήμα Δ΄) -
(προσφυγή
Κοινοπραξίας “ΑΛΦΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Τ.Ε.-ΠΑΝ.Ι. )
236636/1822/28-11-2017
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

621,24

87

Πληρωμή δαπάνης, για
διορισμό
πληρεξούσιων
δικηγόρων για
εκπροσώπηση Π. Στ. Ε
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών
(κατα την απόφαση ΔΣ
του ΜΤΠΥ της 28ης
συνεδρίασης) - αρ πρ
165139/1279 έγγραφο
Νομικής Υπηρεσίας

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

1.277,20

88

Αμοιβή δικηγόρου για
σύνταξη
γνωμοδότησης
(μελέτης έργου
"Εκούσιος αναδασμός
αγροκτήματος Σφάκας
Δ. Ελάτειας Ν. Φθ/δας¨)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

396,80

89

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας (αγωγή Δ.
Λύκου) 238648/1838/21-
11-2017 έγγραφο
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

307,52

90

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου
εκπροσώπησης Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (προσφυγή
κοινοπραξίας
εργοληπτών
επιχειρήσεων “Κ/Ξ
ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΤΟΞΟΤΗΣ
Α.Ε.”) -αριθμ.
167646/1301/9-10-2017
έγγραφο Νομικής Υπ.
Π.Σ.Ε.)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

819,64

91

Αμοιβή δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
ΠΣτΕ στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας κατά της
αρ.359/19-6-2013
απόφασης της ΤΔΕ του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

283,96

92

Αμοιβή δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (13635/102
έγγραφο Νομικής
Υπηρεσίας)

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

1.173,04

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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93

Αμοιβή δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας σχετικά με την
προσφυγή της
εταιρείας «ΑΓΡΟΠΑΚ
ΑΒΕΕ»

02.01.073.0871.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές

383,16

94

Δαπάνη για την ετήσια
συνδρομή έτους 2019
στην Βάση Νομικών
Πληροφοριών
“Νομοτέλεια”

19REQ004365648 2019-
01-23

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.500,00

95

Δαπάνη για πρόσβαση-
ανανέωση της
ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης
δημοσιονομικής
νομοθεσίας
“www.docman.gr”,
δέκα (10) χρηστών με
δωρεάν
συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε θέματα
δημοσίων δαπανών
έτους 2019

19REQ004365312 2019-
01-23

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.500,00 150.000,00 80.656,00 69.344,00

96

Δαπάνη υπηρεσίας
σύνδεσης με το Κέντρο
λήψης Σημάτων και
Άμεσης Επέμβασης
(49,60€/μήνα)
Έγγραφο 266224/20833
/15-11-2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΣΥΜΒΑΣΗ

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
595,20

97

Δαπάνη για μεταφορά
και παραμετροποίηση
των συσκευών
ARKOON , στην Π.Σ.Ε
και στο κεντρικό site
του Υπουργείου , για τη
διασύνδεση με το on-
line σύστημα Έγγραφο
266217/20831 /15-11-
2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.116,00

98

Δαπάνη για
εγκατάσταση
απαιτούμενων υλικών
παραμετροποίησης
συστήματος παράδοση
συστήματος σε πλήρη
λειτουργία (πίνακας
υλικών πυρανίχνευσης)
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας λόγω
μεταφοράς τους στο
κτίριο επί της οδού
τέρμα Παπαποστόλου
Έγγραφο
266198/20826/ 15-11-
2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΣΥΜΒΑΣΗ

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.091,20
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99

δαπάνη παροχής
Υπηρεσίας Διερεύνηση
δυνατότητας
εξοικονόμησης ύδατος
για την συμπλήρωση
φακέλου που
υποβλήθηκε στο ΠΑΑ
2014-2020 του έργου
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Έγ/φο
236313/381/ 12-10-2018
Γ.Δ.Α.Π.Π. & Υ.
18REQ003829838 2018-
10-12
-ΣΥΜΒΑΣΗ-

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
9.920,00

100

Δαπάνη για
εγκατάσταση
απαιτούμενων υλικών
παραμετροποίησης
συστήματος παράδοση
συστήματος σε πλήρη
λειτουργία (κλειστού
κυκλώματος
τηλεόρασης ) Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας λόγω
μεταφοράς τους στο
κτίριο επί της οδού
τέρμα Παπαποστόλου
Έγγραφο
266188/20824/ 15-11-
2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΣΥΜΒΑΣΗ-

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.095,37

101

Δαπάνη για εγκ/ση
απ/νων υλικών
παρ/σης συ/τος
παράδοση συστήματος
σε πλήρη λειτουργία
πίνακας υλικών
συστήματος
συναγερμού Δ/νσης
Μετ/ρών & Επνιών
Π.Ε.Φθ/δας λόγω
μεταφοράς τους στο
κτίριο επί της οδού
τέρμα Παπ/λου.Έγ
266224/ 20833 /15-11-
2018 της Δ/νσης Μετ &
Επικοινωνιών
-ΣΥΜΒΑΣΗ-
18REQ004053434 2018-
11-22

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
1.581,81 150.000,00 80.656,00 69.344,00

102

Πληρωμή δαπάνης, για
την παροχή υπηρεσιών
ιατρού εργασίας και
τεχνικού ασφαλείας για
το προσωπικό της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
18REQ002525207 2018-
01-05
(τιμ.Νο 1629/28-9-2018)

02.01.073.0899.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
3.973,56

103

Πληρωμή δαπάνης, για
την παροχή υπηρεσιών
ιατρού εργασίας και
τεχνικού ασφαλείας για
το προσωπικό της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
18REQ002525207 2018-
01-05

02.01.073.0899.
02

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
6.452,54
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(τιμ.Νο 69/31-10-2018 &
Νο 83/30-11-2018)

104

Δαπάνη συνδρομής
στις
εφημερίδες: ”ΛΑΜΙΑΚΟ
Σ ΤΥΠΟΣ” -”ΕΣΤΙΑ”
Έγγραδο
137400/1125/12-6-2018
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
18REQ003473316
-ΠΟΕ- (Α/Α 3755/2018)

02.01.073.1121.
02 Προμήθεια

βιβλίων,
συγγραμμάτω
ν, περιοδικών,
εφημερίδων &

λοιπών
συναφών
εκδόσεων

1.280,00

105

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019-
ΠΟΛΥΕΤΗΣ

-ΠΟΕ-

02.01.073.1511.
02

Προμήθεια
καυσίμων και
λιπαντικών

30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

106

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018-
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

-ΠΟΕ-

02.01.073.1512.
02

Προμήθεια
καυσίμων

θέρμανσης και
δαπάνες

κοινόχρηστων

15.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

107

Λοιπές προμήθειες
-ΠΟΕ-

02.01.073.1699.
02 Λοιπές

προμήθειες 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

108

Δαπάνη προμήθειας
αναλωσίμων υλικών
μηχανοργάνωσης
(πληκτρολόγια,
ποντίκια, τροφοδοτικά,
μνήμες RAM , καλώδια
κλπ.) για την τεχνική
υποστήριξη των Η/Υ
των υπηρεσιών της
Π.Ε.Φθιώτιδας
18REQ002619263 2018-
02-02

-ΠΟΕ- (Α/Α 1882,2587)

02.01.073.1723.
02

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
ν και λοιπών

υλικών

822,62 2.000,00 0,00 2.000,00

109

Δαπάνη προμήθειας
αν/μων υλικών ερ/ρίου
για την διενέργεια
πειραματικής μελέτης
για την υλοποίηση του
Πρ/τος Συγκριτικών
Πειρ/κών Εργασιών
Κατ/σης του Δάκου της
Ελιάς
Έγγραφο 21958/
250843/ 30-10-2018
Δ/νσης Αγ/κής Οικ/μίας
& Κτ/ικής Π.Ε. Φθ/δας

18REQ003987558
Α/Α 4558/2018

02.01.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

6.000,00

110

Δαπάνη του
προγράμματος R.I.C.A.
δίκτυο Γεωργικής
Λογιστικής
Πληροφόρησης της
Ε.Ε. έτους 2018, Π.Ε.
Φθιώτιδας-Β΄ΔΟΣΗ
(έγγραφο
1845/134646/5-10-2018
ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών
& Αγροτικής

02.01.073.5244.
01 Δαπάνες

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

6.000,00
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Ανάπτυξης &
Τροφίμων)

Έγγραφο
26342/304660/15-1-2019
Δ/νσης Αγροτικής
οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

111

Επιχορήγηση για
κάλυψη δαπανών στα
πλαίσια εφαρμογής του
Προγράμματος
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ της
ΔΑΟΚ Π.Ε. Φθιώτιδας
έτους 2018 (αριθμ.
916/173570/13-12-2018
έγγραφο ΥΠΑΑΤ)

Έγγραφο
26355/304788/15-1-2019
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

1.000,00 940.000,00 839.304,26 100.695,74

112

Επιχορήγηση των
Περιφερειών με σκοπό
τη κάλυψη
Υπηρεσιακών αναγκών
των υπαλλήλων των
Υπηρεσιών που
ασχολούνται με τα
γεωργικά μηχανήματα
και τον αγροτικό
εξηλεκτρισμό
Α/Α 4151/2018

02.01.073.5244.
02 Δαπάνες

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

3.600,00

113

Επιχορήγηση για
κάλυψη δαπανών του
Προγράμματος των
γεωργικών στατιστικών
έτους 2018 Π.Ε.
Φθιώτιδας σύμφωνα με
τα αριθμ.
Α)1490/106301/30-7-
2018 , Β) 1281/88356/21-
6-2018 έγγραφα του
Υπ.Α.Α.Τ.

Έγγραφο 23480/272012
/22-11-2018 Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας
Α/Α 4705/2018

02.01.073.5244.
02

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

1.400,00

114

Επιχορήγηση
Περιφερειών για το
Πρόγραμμα Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας
της Χώρας έτους 2018
Α/Α 4152/2018

02.01.073.5244.
02

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

1.170,00

115

Δαπάνη του
προγράμματος R.I.C.A.
δίκτυο Γεωργικής
Λογιστικής
Πληροφόρησης της
Ε.Ε. έτους 2018, Π.Ε.
Φθιώτιδας (έγγραφο
3016/130578/5-12-2017
Υ.Π.Α.Α.Τ. )
Α/Α 4486/2018

02.01.073.5244.
02 Δαπάνες

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

6.000,00 350,000.00 27.650,77 322.349,23
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνων
με α/α 6, 9, 11 και 12, που αφορούν μετακινήσεις στο εξωτερικό, οι οποίες δεν έχουν
συγκεκριμένο αποδεκτό στόχο και επιδιώξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 292

ΘΕΜΑ 63o: Έγκριση α) δαπανών & δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας και β) μερικής ανάκλησης της αριθμ. 996/2019
δέσμευσης πίστωσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20009/902/29-01-
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
Εγκρίνει:
α) Τις δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με

το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

1 Μετακινήσεις εκτός έδρας & οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 766

01.071.
9417.0
2

44.285,26

2 Μετακινήσεις εκτός έδρας & οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 566

01.071.
9417.0
2

4.326,90

3 Μετακινήσεις εκτός έδρας & οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 066

01.071.
9417.0
2

14.684,15

4 Μετακινήσεις εκτός έδρας & οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 366

01.071.
9417.0
2

1.980,20

5 Μετακινήσεις εκτός έδρας & οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 066

01.071.
9417.0
2

101,73

6 Μετακινήσεις εκτός έδρας & οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 766

01.071.
9417.0
2

150,99

116

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για τη
σύνταξη και κατάθεση
ενδικοφανούς
προσφυγής ενώπιον
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Λαμίας (σχετικά με την
πληρωμή
παρακρατούμενου
φόρου της εταιρείας
“Καμαριώτης ΑΤΕΕ”
έτους 2014.

Έγγραφο 22051/125/29-
1-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
396,80

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 269.425,03
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7 10ο Φεστιβάλ Ελληνικού μελιού και
προϊόντων μέλισσας (συμπληρωματική
δέσμευση)

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

01.071.
9899.0
2

0,40

8 Τσιμεντόστρωση προαυλίου χώρου
Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
ΑΔΑΜ: 19REQ004380690

01.071.
9779.0
1

Προγραμματική Σύμβαση 20.000,00

β) Την μερική ανάκληση της αριθμ. 996/2019 (ΑΔΑ: 7ΧΣΒ7ΛΗ-8Χ1) δέσμευσης
πίστωσης, συνολικού ποσού 200,00 €, που αφορά “Σχεδιασμό και κατασκευή τουριστικού
πόρταλ” (Πρακτικό 2, απόφαση 56/9-01-2019 της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: ΩΥΛ27ΛΗ-
ΦΦΨ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 293

ΘΕΜΑ 64o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών για την εκδήλωση κοπής πίτας για τους
υπαλλήλους της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην αίθουσα υποδοχής του κτηρίου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στην Πλατεία Ελευθερίας 13 - Λαμία.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21065/912/29-01-
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
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Εκδήλωση κοπής πίτας
για τους Υπηρετούντες
Υπαλλήλους της Π.Ε.
Φθιώτιδας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στην
Αίθουσα Υποδοχής του
Κτηρίου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στην
Πλατεία Ελευθερίας 13.

1. ΠΑΝ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΦΜ: 998439760 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση:
Μακροπούλου 71 &
Ευαγγελίστριας

(Προμήθεια βασιλόπιτας)

102/15-1-2019

ΑΔΑ:
6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
0844

Αρ. Δέσμευσης:
1052/21-1-2019

ΑΔΑ:
ΩΙΜ37ΛΗ-Ε3Θ

ΑΔΑΜ:
19REQ00437097

0

500,00€

2. ”ΑΜΑΛΘΕΙΑ
CATERING”
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ

ΑΦΜ: 063022702
ΔΟΥ: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση:Στυλίδος 17
(έναντι ΟΑΕΔ)

Αρ. Δέσμευσης:
1053/21-1-2019

ΑΔΑ:
6ΜΖΒ7ΛΗ-6ΨΥ

ΑΔΑΜ:
19REQ00437097

0

1.500,00€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 294

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 65ο: Συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών και β) εξέτασης
ενστάσεων & προσφυγών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια δομικών υλικών”,
συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19195/188/25-01-
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 κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί:
α) Την τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7

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

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/βαθμός
1 Φακίτσα Βασίλειο του Νικολάου ΤΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό
2 Παπαροϊδάμη Μαρίνα του Γρηγορίου ΠΕ Μηχανικών με Β’ βαθμό
3 Κοντοπάνο Κων/νο του Σπυρίδωνος ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό
Α/Α Αναπληρωματικά μέλη Κλάδος/βαθμός
1 Πεταρούδη Δημήτριο του Σταύρου ΤΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό
2 Γενιτσαρόπουλο Νικόλαο του Σεραφείμ ΤΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό
3 Βονόρτα Παναγιώτη του Φωτίου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό

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

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

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

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

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

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

β) Την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και
11α και ε του Ν.4412/2016 για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια δομικών υλικών»
της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

(προμήθεια ειδών
catering)

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Παρούτσα Ιωάννη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β' βαθμό
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Πολυχρόνη Κωνσταντία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού

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

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης
της συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης.

Οι ανωτέρω επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου.

Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε κώλυμα και απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση για τη συγκρότηση των εν

λόγω επιτροπών. Έδωσε, ωστόσο, λευκή ψήφο στα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 295

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “International
Mediterranean Tourism Market 2019” (IMTM 2019), στο Τελ Αβίβ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21020/97/29-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού κ.

Ηλία Μπουρμά, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή
τουριστική έκθεση “International Mediterranean Tourism Market 2019” (IMTM 2019), στο Τελ
Αβίβ, από 12 έως 13 Φεβρουαρίου 2019 (αναχώρηση - μετάβαση: 11/2/2019, επιστροφή:
14/2/2019).

Η αναχώρηση - μετάβαση στις 11/2/2019 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και την
συμμετοχή της Περιφέρειας. Η επιστροφή στις 14/2/2019 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης.

Ημερομηνία αναχώρησης 11/2/2019 Ημερομηνία επιστροφής 14/2/2019

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) Έξοδα μετακίνησης

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “δεν υπάρχει
οποιοσδήποτε απολογισμός για ανάλογες περιπτώσεις που προηγήθηκαν”. Ο ίδιος δεν βλέπει
σκοπιμότητα και συγκεκριμένα οφέλη στο ταξίδι που περιγράφεται.

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

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

3 Φλωράκη Ιωάννη ΤΕ Πληροφορικής με Β' βαθμό
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 296

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χαράλαμπος Σανιδάς Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Δημήτριος Βουρδάνος

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Δημήτριος Τιμπλαλέξης

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6



90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και διορθώσεων των δρομολογίων της εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. με την
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, για τη μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2018-2020 ,όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αρ.19/2018 πράξη επιτρόπου

του ελεγκτικού συνεδρίου
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Αιτιολογία

1 836

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
ΚΟΥΡΚΟΥΛ
ΟΙ-ΚΕΧΡΙΕΣ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 6400 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 42,99 € 42,99 € 0,00%

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

836

ΜΕΓΑΛΟ
ΤΑΞΙ

ΣΚΕΠΑΣΤΗ-
ΚΕΧΡΙΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 3500 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙ 0 0,00% 22,06 € 22,06 € Τροποποίηση δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης του οικισμού ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ.

2 202
ΜΕΤΟΧΙ-
ΚΥΜΗ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 24900 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 0,00 € 83,59 € 83,59 € 0,00%

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6



91

202
ΜΕΤΟΧΙ-
ΚΥΜΗ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 24900 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 0,00 € 0,00% 83,60 € 83,60 €

Τροποποίηση δρομολογίου λόγω
μετατροπής από μεγάλο σε μικρό

λεωφορείο

3 121

ΠΑΛΙΟΥΡΑ
Σ-ΑΓ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Σ-

ΚΑΘΕΝΟΙ-
ΑΜΦΙΘΕΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡ

Ο)

1 12100 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3,52 24,76 € 24,76 € 0,00%

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

121
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
Σ-ΚΑΘΕΝΟΙ
(ΟΛΟΗΜΕΡ

Ο)
1 3000 ΤΑΞΙ 0 0,00% 10,40 € 10,40 €

Τροποποίηση δρομολογίου λόγω
μετατροπής του από μικρό λεωφορείο σε

ταξί.

4 728

ΜΕΓ. ΤΑΞΙ
ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡ

Ο)

1 6000
ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

3,52 13,44 € 13,44 € 0,00% *είχε επανακοστολογηθεί με την αρ.
2149/2018 Απόφαση της Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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728

ΤΑΞΙ
ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡ

Ο)

1 6600 ΤΑΞΙ 0 0,00% 14,07 € 14,07 €
Τροποποίηση δρομολογίου λόγω

μετατροπής από μεγάλο ταξί σε μικρό
ταξί.

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατά τα σχολικά έτη 2018-2020 των οριστικών
αναδόχων της Διαπραγμάτευσης της 12ης Οκτωβρίου 2017 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 19/2018 πράξη

επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου
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Οριστικός
Ανάδοχος
Τ Α Ε

Πράξη Επιτρόπου
Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Αιτιολογία

1 892
ΚΑΛΟΧΩΡΙ:Π
ΑΝΤΕΙΧΙ-
ΔΗΛΕΣΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 91500 0 36,44 € 23,44 € 35,68% ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑΕ 2419

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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892
ΚΑΛΟΧΩΡΙ-
ΔΗΛΕΣΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 13300 0 35,68% 39,84 € 25,63 €
Η αρ. 19/2018 Πράξη

Επιτρόπου του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Τροποποίηση
δρομολογίου

κατόπιν αίτησης του
αναδόχου λόγω
χιλιομετρικής
διαφοράς

2 416
ΜΑΝΑΡΘΙ-
ΠΑΡΑΛΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 4600 0 23,40 € 17,40 € 25,64% ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑΕ 2419

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

416
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ-
ΠΑΡΑΛΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 4800 0 25,64% 25,88 € 19,24 €
Η αρ. 19/2018 Πράξη

Επιτρόπου του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης του

οικισμού ΜΑΝΑΡΘΙ
και προσθήκης του

οικισμού ΑΓ.
ΚΥΡΙΑΚΗ
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Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατά τα σχολικά έτη 2018-2020 των
οριστικών αναδόχων της Διαπραγμάτευσης της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 15/2018

πράξη επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α

.Κ
ω
δ.

δρ
ομ

ολ
ογ

ίο
υ

Ονομασία
δρομολογίο

υ
2018-2019

Αρ
ιθ
.Δ

ια
δρ

ομ
ώ
ν

Χι
λι
ομ

ετ
ρι
κή

απ
όσ

τα
ση

σε
m

κό
στ
ος

συ
νο

δο
ύ

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

δη
μο

π
ρά

τη
ση

ς*

Π
ρο

ς
φ
ερ
όμ

εν
η
τι
μή

π
οσ

οσ
τό

έκ
π
τω

ση
ς

Η
με
ρή

σι
ο

κό
στ
ος

τρ
οπ

οπ
οί
ησ

ης

Ν
έο

Η
με
ρή

σι
ο
Συ

μβ
ατ
ικ
ό

κό
στ
ος

σε
€

Οριστικός
Ανάδοχος
Τ Α Ε

Πράξη Επιτρόπου
Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Αιτιολογία

1 1000

ΛΟΥΤΣΑ-
ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΑΣ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 30700 0 74,53 € 50,91 € 31,69%
ΜΑΚΡΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΑΕ 2333

*είχε
επανακοστολογηθεί
με την αρ. 2437/2018
Απόφαση της Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1000

ΛΟΥΤΣΑ-
ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΑΣ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 32700 0 31,69% 78,73 € 53,78 €
Η αρ. 15/2018 Πράξη

Επιτρόπου του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Τροποποίηση
δρομολογίου

κατόπιν αίτησης του
αναδόχου λόγω
χιλιομετρικής

διαφοράς εξαιτίας
ακαταλληλότητας

δρόμου
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2 1024
ΠΑΠΑΔΕΣ-
ΑΧΛΑΔΙ-

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
-1

1 11600 0 37,26 € 18,50 € 0,70%
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΕ 2652

*είχε
επανακοστολογηθεί
με την αρ. 2605/2018
Απόφαση της Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1024
ΠΑΠΑΔΕΣ-
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
-1 (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

2 17000 0 0,70% 48,10 € 47,76 €
Η αρ. 15/2018 Πράξη

Επιτρόπου του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Τροποποίηση
δρομολογίου, γίνεται
διπλή διαδρομή.

3 1006

ΜΕΣΟΧΩΡΙ
Α-ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΛΜΥΡΟΠΟ
ΤΑΜΟΥ-

ΖΑΡΑΚΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 28900 0 73,52 € 25,00 € 66,00% ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΕ 2784

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1006
ΜΕΣΟΧΩΡΙ
Α-ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΛΜΥΡΟΠΟ
ΤΑΜΟΥ-

2 16400 0 66,00% 48,64 € 16,54 €
Η αρ. 15/2018 Πράξη

Επιτρόπου του
Ελεγκτικού

Τροποποίηση
δρομολογίου. Είχε
κοστολογηθεί με το
Αργυρό, βγαίνουν τα
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ΖΑΡΑΚΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

Συνεδρίου χιλιόμετρα του
Αργυρού

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη
2018-2020 των οριστικών αναδόχων του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών, όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 12/2018 πράξη

επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου
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Οριστικός
Ανάδοχος
Τ Α Ε

Πράξη Επιτρόπου
Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Αιτιολογία

1 927

ΜΠΟΥΡΤΖΙ- Ν.
ΛΑΜΨΑΚΟΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩ
Ν) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 8900 0 31,52 € 21,44 € 31,98% ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΤΑΕ 2423

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

927
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩ
Ν) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 8900 0 31,98% 31,52 € 21,44 €
Αρ. πρωτ.
Σύμβασης:

299959/8600/19-12-
2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης οικισμού

Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ
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2 901

ΑΓΙΟΣ- ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΛΟΥΤΡΑ

ΑΙΔΗΨΟΥ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 10600 0 36,34 € 23,62 € 34,99%
ΚΑΠΠΕΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΤΑΕ 2629

*είχε
επανακοστολογηθεί
με την αρ. 2146/2018
Απόφαση της Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

901

ΑΓΙΟΣ- ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΛΟΥΤΡΑ

ΑΙΔΗΨΟΥ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 11200 0 34,99% 38,22 € 24,85 €
Αρ. πρωτ.
Σύμβασης:

1141/19/03-01-2019

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω

χιλιομετρικής
διαφοράς κατόπιν

αίτησης του
αναδόχου

3 386
ΒΛΗΧΟΣ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 2900 0 20,44 € 20,44 € 0,00%
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑΕ 2249

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

386
ΒΛΗΧΟΣ-ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 3800 0 0,00% 22,13 € 22,13 €
Αρ. πρωτ.
Σύμβασης:

297707/8527/18-12-
2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
προσθήκης του
οικισμού ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4 451
ΕΡΕΤΡΙΑ-
Λ.ΑΚΤΗ

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
1 9450 0 16,28 € 15,73 € 3,36% ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ 2215

*είχε
επανακοστολογηθεί
με την αρ. 2146/2018
Απόφαση της Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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451
ΕΡΕΤΡΙΑ-
Λ.ΑΚΤΗ-

ΓΕΡΟΝΤΑΣ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

1 11300 0 3,36% 18,03 € 17,42 €
Αρ. πρωτ.
Σύμβασης:

2512/68/07-01-2019

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
προσθήκης του

οικισμού ΓΕΡΟΝΤΑΣ

5 900
ΛΟΥΤΡΑ

ΑΙΔΗΨΟΥ-ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
1 4100 0 12,09 € 8,34 € 31,02%

ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΤΑΕ 2629

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

900
ΛΟΥΤΡΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ
ΤΟΠΙΚΑ

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
1 4100 0 31,02% 12,09 € 8,34 €

Αρ. πρωτ.
Σύμβασης:

1141/19/03-01-2019

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης του
οικισμού ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6 39

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣ-
ΒΑΘΥ-

ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝ
Ι, ΚΑΜΑΡΕΣ)
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 16200 0 45,32 € 41,69 € 8,01%
ΦΙΛΙΠΠΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΕ 2293

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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39

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣ-
ΒΑΘΥ-

ΚΑΛΟΧΩΡΙ-
ΠΑΝΤΕΙΧΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝ
Ι) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 22200 0 8,01% 57,70 € 53,08 €
Αρ. πρωτ.
Σύμβασης:

299452/8579/19-12-
2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
προσθήκης οικισμού

ΚΑΛΟΧΩΡΙ-
ΠΑΝΤΕΙΧΙ και
αφαίρεσης της

σχολικής μονάδας
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΛΥΚ

(ΚΑΜΑΡΕΣ)

7 644
ΑΕΤΟΣ-

ΚΑΡΥΣΤΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 6900 0 27,74 € 18,03 € 35,00% ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΕ 2793

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

644
ΚΑΡΥΣΤΟΣ-
ΑΕΤΟΣ
(ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

1 6900 0 35,00% 13,87 € 9,02 €
Αρ. πρωτ.
Σύμβασης:

6218/323/10-01-2019

Τροποποίηση
δρομολογίου, γίνεται

μονή διαδρομή.

8 32
ΘΗΒΑ-ΑΓ.
ΘΩΜΑΣ-

ΡΙΤΣΩΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 58200 0 124,70 € 79,81 € 36,00%
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ

ΒΙΖ 5973

*είχε
επανακοστολογηθεί
με την αρ. 2147/2018
Απόφαση της Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

32

ΒΑΓΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΑΓ.

ΘΩΜΑΣ-
ΡΙΤΣΩΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 73000 0 36,00% 153,30 € 98,11 €

Αρ. πρωτ.
Σύμβασης:

298299/8542/18-12-
2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης της
ΘΗΒΑΣ και

προσθήκης του
οικισμού ΒΑΓΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη
2018-2020 που περιλαμβάνονται στην αρ. 2687/2018 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες της Διαπραγμάτευσης της

23ης Νοεμβρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας
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Οριστικός
Ανάδοχος
Τ Α Ε

Πράξη Επιτρόπου
Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Αιτιολογία

1 242

ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΑΓ. ΘΕΚΛΗ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 5400 0 24,90 € 24,65 € 1,00%
ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΕ 2777

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

242
ΑΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.
2 5600 0 1,00% 25,28 € 25,03 € Αριθμ. Απόφασης

Ο.Ε 2687/2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
αφαίρεσης οικισμού

ΑΓ. ΘΕΚΛΗ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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2 824
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-
ΜΟΝΟΔΡΙ
(ΟΛΟ)

1 8100 0 15,00 € 14,85 € 1,00%
ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΕ 2771

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

824
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-

ΟΡΙΟ-
ΜΟΝΟΔΡΙ
(ΟΛΟ)

1 12500 0 1,00% 19,16 € 18,97 € Αριθμ. Απόφασης
Ο.Ε 2687/2018

Τροποποίηση
δρομολογίου λόγω
προσθήκης του
οικισμού ΟΡΙΟ

3 194
ΜΟΥΡΤΕΡΗ-
ΜΥΡΤΕΑ-

ΑΥΛΩΝΑΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 9700 0 33,04 € 32,71 € 1,00%
ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΕ 2771

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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194
ΜΟΥΡΤΕΡΗ-
ΜΥΡΤΕΑ-

ΑΥΛΩΝΑΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 12200 0 1,00% 37,76 € 37,38 € Αριθμ. Απόφασης
Ο.Ε 2687/2018

Τροποποίηση
δρομολογίου

κατόπιν αίτησης του
αναδόχου λόγω
χιλιομετρικής
διαφοράς

4 890

ΛΟΥΚΙΣΣΙΑ-
ΔΡΟΣΙΑ -ΑΓ.
ΜΗΝΑΣ-

ΞΥΡΟΒΡΥΣΗ-
ΟΝΤΑΘΙ-
ΚΑΝΗΘΟΣ-
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

1 47600 0 106,68 € 101,35 € 5,00%
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΤΑΕ 2383 ΚΑΙ ΤΑΕ

2400

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

890

ΛΟΥΚΙΣΣΙΑ-
ΔΡΟΣΙΑ-

ΑΓ.ΜΗΝΑΣ-
ΞΥΡΟΒΡΥΣΗ-
ΟΝΤΑΘΙ-
ΚΑΝΗΘΟΣ-
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

1 47600 0 5,00% 142,52 € 135,39 € Αριθμ. Απόφασης
Ο.Ε 2687/2018

Μετατροπή από
μεγάλο ταξί σε μικρό

λεωφορείο

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των άγονων δρομολογίων διαγωνιστικών διαδικασιών μεταφοράς μαθητών για τα
έτη 2018-2020

α/α
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1 979
ΔΑΦΝΗ-

ΛΟΦΙΣΚΟΣ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 3800
ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ 0,00 18,36 € ΑΓΟΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

979

ΛΟΦΙΣΚΟΣ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 5000 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙ 0,00 19,46 €

Τροποποίηση δρομολογίου λόγω αφαίρεσης του
οικισμού ΔΑΦΝΗ (μετατροπή σε μεγάλο ΤΑΞΙ)

ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
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