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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 11ης Φεβρουαρίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 7

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 11 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, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή
της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 28058/365/6-02-2019 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. 6/4-02-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου, προς αντικατάσταση της ορισθείσας Μαρίας Δράκου λόγω
κωλύματος, προκειμένου να παρασταθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα
Α) [σχετικά με την προσφυγή του Πέτρου Κορομπίλη].

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β Μονομελές) [σχετικά με την αγωγή της Ελπίδας
Λυτάκη και του Γεωργίου Καραχάλιου].

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης, κατά της υπ΄αριθ.17/2019 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας [σχετικά με
καταβολή δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδομάτων αδείας σε υπαλλήλους της].

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20113/469/28-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων:
«Πτώσεις Βράχων επί του οδοστρώματος του Επαρχιακού Και Εθνικού Δικτύου Νομού Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 350430/751/27-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, [σχετικά με τις χιονοπτώσεις χρονικής περιόδου: από 13/12/2018 και 25/12/2018].

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22624/50/30-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας [χιονόπτωση 29-1-2019].

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 397/19870/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό κατολισθήσεων στην περιοχή
της Αράχωβας, στο Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 365/19109/25-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά σε διάθεση μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τεχνικού έργου στην
επαρχιακή οδό Πλαταιών - Καπαρελλίου, από 25-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 395/19866/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τάφρων του επαρχιακού
οδικού δικτύου στην περιοχή Δερβενοχωρίων, από 28-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 389/19632/25-01-2019 β) 387/19630/25-01-2019 και γ)
385/19628/25-01-2019 αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων
και μέσων για τον καθαρισμό δρόμων από πλημμύρες στην Π.Ε.Ο. Αλιάρτου – Θηβών, περιοχή
Αλιάρτου, από 25-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 393/19860/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ρέματος στην περιοχή του
Ακραιφνίου, από 28-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.506,60 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό ρέματος στη θέση
«ΛΑΚΚΑ» Αγίας Άννας του Ν. Βοιωτίας, από 11-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 526/25482/04-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά σε διάθεση μέσων και πόρων για τον καθαρισμό: α) Ερεισμάτων της
επαρχιακής οδού Θηβών – Νεοχωρακίου και β) ρεμάτων της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου
Θηβών, του Ν. Βοιωτίας από 05-02-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 532/25703/04-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ερεισμάτων και τη δημιουργία
χάνδακα στην περιοχή Πλαταιές – Καπαρέλι – Λεύκτρα – Μελισσοχώρι – Λουτουφί Θηβών του
επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Βοιωτίας από 04-02-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των υπ’ αριθμ.: α) 214/12751/17-01-2019 και β) 431/21213/29-01-2019
αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον
καθαρισμό εσωτερικής τάφρου στην περιοχή Κωπαΐδας προς Αλίαρτο, από 17-01-2019 και από
29-01-2019 (Β' Φάση), Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 521/25351/01-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τάφρων στην περιοχή
Κωπαΐδας του Ν. Βοιωτίας από 01-02-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού 1.364,00 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός ερεισμάτων στη θέση «ΓΕΦΥΡΑ» Μουρικίου
Θηβών) του Ν. Βοιωτίας από 10-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/26805/5.2.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πλημμύρες από την 5/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του 2ουπρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου :
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, υποέργο: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο
οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2018», Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) του από 31-01-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε. Βοιωτίας». Προϋπολογισμού
103.225,82 € άνευ ΦΠΑ. και β) κατακύρωση του έργου, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση του 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
οδικού δικτύου Δ.Ε. Προυσού» και κατακύρωση της σύμβασης, Προϋπολογισμού 700.000,00 €
με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του από 4-02-2019 πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου» και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης, (διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
Βίνιανη - Κερασοχώρι» και κατακύρωση της σύμβασης. Προϋπολογισμός 70.000,00 € με Φ.Π.Α,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018». Προϋπολογισμός
900.000,00 με Φ.Π.Α, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
οικίας Κριεζώτη». Προϋπολογισμός 300.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση του 2ουπρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης –τμήμα μεταξύ των οδών Ηρώων
Πολυτεχνείου και Μ. Μπότσαρη». Προϋπολογισμός 527.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού
δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018 – 2019 (Β΄ Φάση)». Προϋπολογισμός 988.144,14 €,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση 1ου πρακτικού (από 04-02-2019) της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/
Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019».

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του 2ο πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και
επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού ποσού 50.000 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση: α) διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: «Πρόγραμμα
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων & κατασχεθέντων
τροφίμων καθώς και λήψης δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα»,
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, ΠΕ Φθιώτιδας
και Π.Ε. Φωκίδας)», β) των όρων της διακήρυξης και γ) έγκριση, προϋπάρχουσας
συγκροτημένης επιτροπής, για την διενέργεια του διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού 2Α και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού: “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Σ.Ε.” για τα έτη
2018-2019, προϋπολογισμού 2.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για το τμήμα 3, Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ.

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος :
“Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Υποστήριξης & Υλοποίησης προγράμματος ΤΕΒΑ, για την
Κοινωνική Σύμπραξη Βοιωτίας”. Βασικό πρόγραμμα: “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους”, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην 24η Διεθνή Έκθεση “GULFOOD 2019”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
17 έως 21 Φεβρουαρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο World Trade Centre, στο Ντουμπάι των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Επιστροφή παραβόλου που κατατέθηκε για το παραδεκτό της ένστασης του
οικονομικού φορέα “Οδυσσέας Μαυροδήμος & Σια Ε.Ε.” κατά της αριθμ. πρωτ. 9864/192/18-1-
2017 διακήρυξης του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού: “Προμήθεια λευκού ακρυλικού
χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, προυπολογισμού 70.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 41ο: Ορισμός υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού
έτους 2019, έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωση, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 - για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2019.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 46ο: Ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων του 2018, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Προμήθεια ελαστικών επισκευή και τοποθέτηση έτους
2018 ), Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για δαπάνες προμήθειας,
παροχής υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων και απολογιστικών οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 53ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 944/23-4-2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας [σχετικά με αλλαγή σύνθεσης επιτροπής διαγωνισμού, λόγω
συνταξιοδότησης], Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 54ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
Συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για ένα έτος, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 55ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/201 για ένα έτος,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση: α) της διενέργειας διεθνούς συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του
έργου: “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας
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με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (CPV 77100000-1) στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στη Π.Ε. Βοιωτίας» β) των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών και γ) της δαπάνης και της δέσμευσης πίστωσης του ποσού
των 60.655,58€, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “TTR 2019 ” στο Βουκουρέστι
από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2019.

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

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κ. Βασιλείου
Φακίτσα, οκτώ (8):

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

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Δημήτριος Αργυρίου
και Θωμάς Γρεβενίτης, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω.

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

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

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

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. και
2. Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής

Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.

Στα πλαίσια παρακολούθησης των οικονομικών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο κ.
Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως θεωρεί σκόπιμο και αναγκαίο να συζητηθούν:

1. “Οι δαπάνες της Περιφέρειας για κοινωνική πρόνοια και υποστήριξη, που διατέθηκαν
κατά φορέα και η προέλευση των συγκεκριμένων πιστώσεων κατά περίπτωση.

2. Ο πίνακας των παραδοτέων υλικών που παρελήφθησαν από την υπηρεσία από
1/01/2016.

3. Οι ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας σε υπαλλήλους, προκειμένου να επιλυθούν τα
όποια λειτουργικά προβλήματα αντιμετωπίζει.

4. Τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν στον συντονισμό και την συνεργασία της
Οικονομικής Υπηρεσίας με την Τεχνική”.

**********************
Στη συνέχεια, ο κ. Γκικόπουλος επανήλθε με την περίπτωση των μαθητών του ΙΕΚ

Λιβαδειάς, που διαμένουν στην Ελάτεια και την Άνω Τιθωρέα. Ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται,” γιατί
δεν έγινε μέχρι σήμερα η αναγκαία παρέμβαση στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την ρύθμιση
του θέματος των απουσιών τους, καθώς δεν υπάρχει οικονομικό κόστος και είναι υποχρέωση
της Περιφέρειας, εφόσον οι απουσίες τους οφείλονται σε αντικειμενικούς λόγους”.
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Δεν αντιλαμβάνεται, επίσης, “γιατί δεν έγινε μέχρι σήμερα συνεννόηση των δύο Π.Ε.
Φθιώτιδας και Βοιωτίας, προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα της μεταφοράς των συγκεκριμένων
μαθητών στην Λιβαδειά”. Θεωρεί “πολιτικά απαράδεκτο να παραμένει άλυτο ένα τέτοιου είδους
πρόβλημα”.

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, δέσμευσης πίστωσης και έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) για την διαχείριση των δαπανών συμμετοχής εκπροσώπου
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή τουριστική έκθεση “International Mediterranean
Tourism Market 2019 (IMTM 2019)”, στο Τελ Αβίβ.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να
γίνει η δέσμευση της πίστωσης πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της έκθεσης στις
12/02/2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή τουριστική έκθεση “TTR 2019”
στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο
λήψης απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω της ημερομηνίας
πραγματοποίησης της έκθεσης, την 21-02-2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 283/4-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί τροποποίησης – διόρθωσης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2018-2019.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εργοληπτικής
επιχείρησης «Π.METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» κατά της υπ’ αριθμ. 2710/2018
(ΑΔΑ: Ψ4ΧΟ7ΛΗ-ΡΒΜ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., σε συμμόρφωση προς
την αριθμ. 923/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. σχετικά με το έργο: “Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου Ταύρου Ωρεών και αντικατάσταση στεγάστρου”, Π.Ε. Εύβοιας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένες χρονικές
προθεσμίες για τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Βοιωτίας

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική δεδομένης της
της ανάγκης εκκαθάρισης των δαπανών προηγούμενου έτους για μεταφορές μαθητών στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2683/12-12-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή της συμβολαιογραφικής πράξης που
απαιτείται σχετικά με την αγορά παλαιού βυρσοδεψείου από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στην περιοχή της Χάρμαινας στην Άμφισσα, Π.Ε. Φωκίδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Μερική διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 218/28-01-2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των αριθμ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών τριάντα (30) έκτακτων νέων δρομολογίων
των δημόσιων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2018-2019, προϋπολογισμού 263.720,62€ με ΦΠΑ (Α.Π. 9795/21-
12-2018).
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Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω
της κατεπείγουσας φύσης τους.

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 297

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) για την διαχείριση των δαπανών συμμετοχής εκπροσώπου
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 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. 21156/915/6-02-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη, τη δέσμευση πίστωσης και την έκδοση χρηματικού εντάλματος

προπληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 1.500.00 €, σε βάρος του Ε.Φ 01.073, ΚΑΕ 0717, στο όνομα του
υπολόγου Σπυρίδωνα Χρηστίδη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, για την διαχείριση των δαπανών συμμετοχής του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού
& Αθλητισμού, κ. Ηλία Μπουρμά, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “International Mediterranean
Tourism Market 2019 (IMTM 2019)” στο Τελ-Αβίβ (Ισραήλ) από 12 έως 13/02/2019.

Ημερομηνία λήξης του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 31-
05-2019.

Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη των δαπανών
μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του ανωτέρω εκπροσώπου
κρίνεται αναγκαία, ώστε 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, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
τουριστικής προβολής, διότι η αναγκαστική κάλυψη των ανωτέρω δαπανών των εκπροσώπων
από τους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι την έκδοση και την εξόφληση
τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής θα τους δημιουργήσει πρόβλημα λόγω της
οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην χώρα μας και θα προκαλέσει, επίσης, αδυναμία
συμμετοχής τους σε μελλοντικές εκπροσωπήσεις της Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις.

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

απολογισμός για τέτοιου είδους δράσεις δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 298

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή τουριστική έκθεση “TTR 2019”
στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 29288/1212/7-02-
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 1.700,00 €,

σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
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Ειδικού Φορέα 02073 και στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου 0719.01 για ποσό 500,00 €,
0721.01 για ποσό 400,00 €, 0722.01 για ποσό 800,00 €, του οικονομικού έτους 2019, με
υπόλογο την Μαριάννα - Ελπίδα Λιάσκου, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Εύβοιας, για
την πληρωμή της συμμετοχής στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή
τουριστική έκθεση “TTR 2019”, που θα πραγματοποιηθεί από 21/02 έως 24/02/2019 στο
Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.
Ημερομηνία αναχώρησης στις 20/02/2019 και επιστροφής στις 25/02/2019 .
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 30/04/2019.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για
ταξίδι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα έκθεση στη Ρουμανία, που ήδη έχει αιτιολογημένα
καταψηφίσει”.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 299

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 283/4-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί τροποποίησης – διόρθωσης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 30167/1247/7-02-
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 ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 283/4-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6) απόφασή της περί

τροποποίησης – διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό
έτος 2018-2019, ως προς την ονομασία του δρομολογίου με κωδικό 1024 σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 300

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εργοληπτικής
επιχείρησης «Π.METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» κατά της υπ’ αριθμ. 2710/2018
(ΑΔΑ: Ψ4ΧΟ7ΛΗ-ΡΒΜ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., σε συμμόρφωση προς
την αριθμ. 923/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. σχετικά με το έργο: “Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου Ταύρου Ωρεών και αντικατάσταση στεγάστρου”, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 30207/697/7-
02-2019 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. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να

συλλέξει και να αποστείλει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης και λοιπά στοιχεία, καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη δέουσα
ενέργεια που αφορά την από 26-12-2018 Προδικαστική Προσφυγή της εργοληπτικής
επιχείρησης «Π.METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» κατά της υπ’ αριθμ. 2710/12-12-
2018 (Αρ. Πρακτ. 48, θέμα 23ο, ΑΔΑ: Ψ4ΧΟ7ΛΗ-ΡΒΜ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε.

2. Αποδέχεται τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου Ταύρου Ωρεών και αντικατάσταση στεγάστρου» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 73496,
όπως αυτές αποτυπώνονται στο από 4-02-2019 έγγραφο της και εγκρίνει την αποστολή τους
στην Α.Ε.Π.Π.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί με τις απαντήσεις που δίνει η
επιτροπή διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 301

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 29994/888/7-
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 πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για την 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+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

02.05.073.0
821.02

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ 300.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 300.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 302

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2683/12-12-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή της συμβολαιογραφικής πράξης που
απαιτείται σχετικά με την αγορά παλαιού βυρσοδεψείου από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στην περιοχή της Χάρμαινας στην Άμφισσα, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 28404/469/6-02-
2019 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 2683/12-12-2018 απόφασή της περί δέσμευσης πίστωσης για

πληρωμή της συμβολαιογραφικής πράξης που απαιτείται σχετικά με την αγορά παλαιού
βυρσοδεψείου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην περιοχή της Χάρμαινας στην
Άμφισσα, Π.Ε. Φωκίδας, ως προς το όνομα της πωλήτριας, από το λανθασμένο «Μαρία
Γκιμούση» στο ορθό «Ευσταθία Γερεντέ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 303

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Μερική διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 218/28-01-2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των αριθμ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών τριάντα (30) έκτακτων νέων δρομολογίων
των δημόσιων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2018-2019, προϋπολογισμού 263.720,62€ με ΦΠΑ (Α.Π. 9795/21-
12-2018).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 31424/1266/11-02-
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
Διορθώνει εν μέρει την υπ΄αριθμ. 218/28-01-2019 απόφασή της περί έγκρισης των αριθμ.

1 & 2 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών τριάντα
(30) έκτακτων νέων δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2018-2019,
προϋπολογισμού 263.720,62€ με ΦΠΑ (Α.Π. 9795/21-12-2018), ως προς το σκέλος 4, διότι εκ
παραδρομής ανεγράφη το άγονο δρομολόγιο 49 αντί του ορθού 40.

Κατά τα λοιπά ισχύει η εν λόγω απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 304

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 6/4-02-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το υπ΄ αριθμ.
6/4-02-2019 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 305

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου, προς αντικατάσταση της ορισθείσας Μαρίας Δράκου λόγω
κωλύματος, προκειμένου να παρασταθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα
Α) [σχετικά με την προσφυγή του Πέτρου Κορομπίλη].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 27290/161/5-
02-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ευαγγελία

Κονάνου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 388], κάτοικο Λαμίας, επί της

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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οδού Ροζάκη Αγγελή, αρ. 26, σε αντικατάσταση της ορισθείσας δια της υπ΄ αριθμ. 38/2019
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 117/2019
διορθωτική αυτής, Μαρίας Δράκου, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α), στη δικάσιμο της 7/03/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την προσφυγή 14/06/2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ129/14-
06-2012 που άσκησε ο Πέτρος Κορομπίλης, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 149 € συν
ΦΠΑ 24% (= 35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 184,76 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για “πωλητή λαϊκών αγορών –
φτωχό άνθρωπο, στον οποίο επέβαλαν πρόστιμο για έλλειψη της απαραίτητης άδειας, που
καθυστερούσε λόγω αλλαγής της νομοθεσίας και γραφειοκρατικών αντιλήψεων…”.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρότεινε “να συνηγορήσουν στην προσφυγή του και σε αυτή την
λογική να λειτουργήσει ο δικηγόρος που διορίζει η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 306

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β Μονομελές) [σχετικά με την αγωγή της Ελπίδας
Λυτάκη και του Γεωργίου Καραχάλιου].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
213040/1439/5-02-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ιωάννη

Μπάκο του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 314], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Βύρωνος, αρ. 5, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Β Μονομελές), στη δικάσιμο της 18/04/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 22/07/2016 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ147/22-07-2016 αγωγή
που άσκησαν οι Ελπίδα Λυτάκη και ο Γεώργιος Καραχάλιος, 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 268 € συν
ΦΠΑ 24% (= 64,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 332,32 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 268 € [134 € παράσταση συν 134 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για “αποζημίωση 1.800 € μετά από
βλάβη που υπέστη αυτοκίνητο όταν έπεσε επάνω σε πινακίδα, για την οποία υπεύθυνη είναι η
Περιφέρεια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την τροχαία”.

Κατόπιν των ανωτέρω, αντιπρότεινε εξωδικαστικό συμβιβασμό, καθώς θεωρεί
“αδιανόητη την διεξαγωγή δίκης και παράλογο τον διορισμό δικηγόρου”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 307

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης, κατά της υπ΄αριθ.17/2019 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας [σχετικά με
καταβολή δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδομάτων αδείας σε υπαλλήλους της] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 15790/100/5-
02-2019 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
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 17/2019 απόφασης του

Ειρηνοδικείου Λαμίας, καθόσον, αφενός δεν υπάρχουν λόγοι εφέσεως και τυχόν άσκησή της δεν
θα ευδοκιμήσει τόσο λόγω του επιδικασθέντος ποσού όσο και λόγω της ουσίας της υπόθεσης,
αφετέρου δε, η δαπάνη που συνεπάγεται ο ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε δεύτερο βαθμό είναι ιδιαίτερα μεγάλη, συγκριτικά με το επίδικο
ποσό της διαφοράς.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως πρόκειται για δίκαιη διεκδίκηση εργαζομένων
και συμφώνησε με την εισήγηση, που προτείνει να μην ασκηθούν ένδικα μέσα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 308

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20113/469/28-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων:
«Πτώσεις Βράχων επί του οδοστρώματος του Επαρχιακού Και Εθνικού Δικτύου Νομού Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19645/449/30-01-
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 της υπ’ αριθμ. 20113/469/28-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(Πτώσεις Βράχων επί του οδοστρώματος του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου Νομού Φωκίδας),
με την οποία αποφασίστηκε:

1. H απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων,
ιδιοκτησίας:

Α) Ράπτη Γεωργίου, ΑΦΜ: 026466569 στην Ε.Ο. Λιδωρικίου - Ναυπάκτο.υ
Β) Τρίβηλου Βασιλείου, ΑΦΜ: 045669514, στην Ε.Ο. Πενταγιού - Αρτοτίνας και Ε.Ο.

Φράγμα Μόρνου έως την Διασταύρωση Κροκυλείου.
Γ) Κρόνου ΕΤΕ Ο.Ε., ΑΦΜ: 800196424, στην Ε.Ο. Λιδωρικίου - Αθ. Διάκου.
Δ) Τσιγαρίδα Κωνσταντίνου, ΑΦΜ: 020285050, στην Ε.Ο. Άμφισσας - Λιδωρικίου, 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

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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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:
α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την

έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και την 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.

β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
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 υπηρεσίας.

δ) 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 309

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 350430/751/27-12-2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, [σχετικά με τις χιονοπτώσεις χρονικής περιόδου: από 13/12/2018 και 25/12/2018].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20280/47/28-01-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες (και όχι την υπ’ αριθμ. 350430/751/27-12-2018

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στον τίτλο του
θέματος) για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις στις 13/12/2018
και 25/12/2018 στην Π.Ε. Φωκίδας), ως εξής:

Χιονόπτωση στις 13/12/2018:

1. ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ύψους 5.909,84 €.
2. ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ύψους 4.687,20 €.
3. ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ Ο.Ε ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ., ύψους 7.762,40 €.
4. ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ύψους 7.663,20 €.
5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ύψους 4.721,92 €.
6. ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ύψους 3.422,40 €.
7. ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ, ύψους 4.984,80 €.

Χιονόπτωση στις 25/12/2018:

1. ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ύψους 3.608,40 €.
2. ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ύψους 3.397,60 €.
3. ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ Ο.Ε ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ., ύψους 7.674,36 €.
4. ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ύψους 7.799,60 €.
5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ύψους 3.620,80 €.
6. ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ύψους 2.492,40 €
7. ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ, ύψους 4.873,20 €.
8. ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E., ύψους 64.108,00 €.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 310

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22624/50/30-01-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας [χιονόπτωση 29-1-2019] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22810/52/30-01-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 22624/50/30-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονόπτωση 29-01-2019), με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων για
λόγους εκτάκτου ανάγκης, ιδιοκτησίας:

Α) ΤΡΙΒΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός 8).
- ΔΙΑΣΤ.ΚΡΙΑΤΣΙ-ΑΡΤΟΤΙΝΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.

Β) ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Επ.Οδός 8κ10κ13)
- ΚΡΙΚΥΛΕΙΟ - ΖΟΡΙΑΝΟ.
- ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ - ΔΑΦΝΟ.

Γ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτύου (Επ.Οδός 48-
11-15-)

- ΕΥΠΑΛΙΟ - Λ.ΜΟΡΝΟΥ
- ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ - ΣΤΙΛΙΑ - ΜΗΛΕΑ.
- ΚΑΜΠΟΣ.

Δ) ΚΡΟΝΟΥ ΕΤΕ ΟΕ - Γ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτύου
(Επ.Οδός 5-11-12)

- ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
- ΠΥΡΑ - ΒΡΥΣΕΣ
- ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ - ΜΗΛΕΑ.

Ε) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτύου (Εθν. Οδός 48)

Η περιοχή ευθύνης μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση ισχυρής χιονόπτωσης.

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

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες αποχιονισμού (CPV9062000-9),
καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων (CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό
και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε μηχανήματος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά
παραστατικά) την ημερομηνία - ημέρα εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2309/27-
11-2017 απόφαση (πρακτικό 44, θέμα 9ον) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε που αφορά τις
τιμές μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2018 και με την
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

4.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την

έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την
σωστή λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.

5. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
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16

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 311

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 397/19870/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό κατολισθήσεων στην περιοχή
της Αράχωβας, στο Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 398/19872/28-01-
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. 397/19870/28-01-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό κατολισθήσεων στην περιοχή της
Αράχωβας Ν. Βοιωτίας, από 28-01-2019, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

ΣΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ
120 Hp ΜΕ 88639

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 312

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 365/19109/25-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά σε διάθεση μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τεχνικού έργου στην
επαρχιακή οδό Πλαταιών - Καπαρελλίου, από 25-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 366/19110/25-01-
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. 365/19109/25-01-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό τεχνικού έργου στην επαρχιακή
οδό Πλαταιών - Καπαρελλίου Ν. Βοιωτίας, από 25-01-2019, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

ΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ
120 Hp ΜΕ 56692
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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 313

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 395/19866/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τάφρων του επαρχιακού
οδικού δικτύου στην περιοχή Δερβενοχωρίων, από 28-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 396/19869/28-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 395/19866/28-01-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τάφρων του επαρχιακού οδικού
δικτύου στην περιοχή Δερβενοχωρίων Ν. Βοιωτίας, από 28-01-2019, με την οποία
αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΠΟ 121
ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ 121720

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΙΜ 3956
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΒΙΖ 4665

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 των μηχανημάτων.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διότι “δεν θεωρεί πως οι
συγκεκριμένες εργασίες είναι έκτακτη ανάγκη… Αυτές έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα,
έγκαιρα και μετά από διαγωνιστική διαδικασία”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφύλαξη. Εξέφρασε, επίσης, τον
προβληματισμό του για το πλήθος των αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 314

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 389/19632/25-01-2019 β) 387/19630/25-01-2019 και γ)
385/19628/25-01-2019 αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων
και μέσων για τον καθαρισμό δρόμων από πλημμύρες στην Π.Ε.Ο. Αλιάρτου – Θηβών, περιοχή
Αλιάρτου, από 25-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 390/19633/25-
01-2019, β) 388/19631/25-01-2019 και γ) 386/19629/25-01-2019 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Εγκρίνει τις υπ΄αριθμ. 389/19632/25-01-2019 β) 387/19630/25-01-2019 και γ)
385/19628/25-01-2019 αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων
και μέσων για τον καθαρισμό δρόμων από πλημμύρες στην Π.Ε.Ο. Αλιάρτου – Θηβών, περιοχή
Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας, από 25-01-2019, με τις οποίες αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

1 ΚΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ
ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ 93849

2 ΑΦΟΙ ΒΟΓΓΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ
ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ 130160

3 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ
120 Hp ΜΕ 116124

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

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό
μίσθωσης μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και των ιδιοκτητών των
μηχανημάτων.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφύλαξη. Εξέφρασε, επίσης, τον
προβληματισμό του για το πλήθος των αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 315

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 393/19860/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ρέματος στην περιοχή του
Ακραιφνίου, από 28-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 394/19865/28-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 393/19860/28-01-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ρέματος στην περιοχή του
Ακραιφνίου Ν. Βοιωτίας, από 28-01-2019, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (Grader) ΜΕ 113193

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.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διότι “δεν θεωρεί πως οι
συγκεκριμένες εργασίες είναι έκτακτη ανάγκη… Αυτές έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα,
έγκαιρα και μετά από διαγωνιστική διαδικασία”.
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Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφύλαξη. Εξέφρασε, επίσης, τον
προβληματισμό του για το πλήθος των αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 316

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.506,60 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό ρέματος στη θέση
«ΛΑΚΚΑ» Αγίας Άννας του Ν. Βοιωτίας, από 11-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 490/23619/31-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.506,60 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

“Καθαρισμός ρέματος στη θέση «ΛΑΚΚΑ» Αγίας Άννας του Ν. Βοιωτίας και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019”, του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διότι “δεν θεωρεί πως οι
συγκεκριμένες εργασίες είναι έκτακτη ανάγκη… Αυτές έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα,
έγκαιρα και μετά από διαγωνιστική διαδικασία”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφύλαξη. Εξέφρασε, επίσης, τον
προβληματισμό του για το πλήθος των αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 317

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 526/25482/04-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά σε διάθεση μέσων και πόρων για τον καθαρισμό: α) Ερεισμάτων της
επαρχιακής οδού Θηβών – Νεοχωρακίου και β) ρεμάτων της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου
Θηβών, του Ν. Βοιωτίας από 05-02-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 527/25483/4-02-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 526/25482/4-02-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό: α) ερεισμάτων της επαρχιακής
οδού Θηβών – Νεοχωρακίου και β) ρεμάτων της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου Θηβών Ν.
Βοιωτίας, από 5-02-2019, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

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

ΦΠΑ 24 %

ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ ΜΕ 96313 Από 11/01/2019

έως 13/01/2019 1.506,60

ΣΥΝΟΛΟ 1.506,60
Ευρώ
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ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (GRADER) ΜΕ 88631
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ., Ω.Φ. 17-35

ΤΟΝ
ΕΚΕ 4523

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΠΟ 100 – 180 ΗΡ

ΜΕ 106802

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διότι “δεν θεωρεί πως οι
συγκεκριμένες εργασίες είναι έκτακτη ανάγκη… Αυτές έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα,
έγκαιρα και μετά από διαγωνιστική διαδικασία”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφύλαξη. Εξέφρασε, επίσης, τον
προβληματισμό του για το πλήθος των αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 318

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 532/25703/04-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ερεισμάτων και τη δημιουργία
χάνδακα στην περιοχή Πλαταιές – Καπαρέλι – Λεύκτρα – Μελισσοχώρι – Λουτουφί Θηβών του
επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Βοιωτίας από 04-02-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 533/25705/4-02-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 532/25703/4-02-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό ερεισμάτων και τη δημιουργία
χάνδακα στην περιοχή Πλαταιές – Καπαρέλι – Λεύκτρα – Μελισσοχώρι – Λουτουφί Θηβών του
επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Βοιωτίας, από 4-02-2019, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος:

ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (GRADER) ΜΕ 61745

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.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διότι “δεν θεωρεί πως οι
συγκεκριμένες εργασίες είναι έκτακτη ανάγκη… Αυτές έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα,
έγκαιρα και μετά από διαγωνιστική διαδικασία”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφύλαξη. Εξέφρασε, επίσης, τον
προβληματισμό του για το πλήθος των αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 319
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ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των υπ’ αριθμ.: α) 214/12751/17-01-2019 και β) 431/21213/29-01-2019
αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον
καθαρισμό εσωτερικής τάφρου στην περιοχή Κωπαΐδας προς Αλίαρτο, από 17-01-2019 και από
29-01-2019 (Β' Φάση), Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 215/12762/17-
01-2019 και β) 432/21215/29-01-2019 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις υπ’ αριθμ. α) 214/12751/17-01-2019 και β) 431/21213/29-01-2019

αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον
καθαρισμό εσωτερικής τάφρου στην περιοχή Κωπαΐδας προς Αλίαρτο, από 17-01-2019 και από
29-01-2019 (Β' Φάση) αντίστοιχα, με τις οποίες αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ME 113209

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 134039

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 131976

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ., Ω.Φ.17-35 ton BIΜ 6588

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ., Ω.Φ.17-35 ton IZE 1484

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διότι “δεν θεωρεί πως οι
συγκεκριμένες εργασίες είναι έκτακτη ανάγκη… Αυτές έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα,
έγκαιρα και μετά από διαγωνιστική διαδικασία”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφύλαξη. Εξέφρασε, επίσης, τον
προβληματισμό του για το πλήθος των αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 320

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 521/25351/01-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τάφρων στην περιοχή
Κωπαΐδας του Ν. Βοιωτίας από 01-02-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 522/25352/1-02-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει υπ’ αριθμ. 521/25351/1-02-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας

περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό τάφρων στην περιοχή Κωπαΐδας του Ν.
Βοιωτίας από 1-02-2019, με την οποία αποφασίστηκε:
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1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120
ΗΡ ΜΕ 53959

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120
ΗΡ ΜΕ 109946

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διότι “δεν θεωρεί πως οι
συγκεκριμένες εργασίες είναι έκτακτη ανάγκη… Αυτές έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα,
έγκαιρα και μετά από διαγωνιστική διαδικασία”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφύλαξη. Εξέφρασε, επίσης, τον
προβληματισμό του για το πλήθος των αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 321

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού 1.364,00 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός ερεισμάτων στη θέση «ΓΕΦΥΡΑ» Μουρικίου
Θηβών) του Ν. Βοιωτίας από 10-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 583/27772/5-02-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.364,00 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του έργου:

“Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων στη θέση «ΓΕΦΥΡΑ» Μουρικίου Θηβών και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019”, του προγράμματος
Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:

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

ΦΠΑ 24 %

1 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
(GRADER) ΜΕ 88631 11/01/2019 έως

12/01/2019 1.364,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διότι “δεν θεωρεί πως οι
συγκεκριμένες εργασίες είναι έκτακτη ανάγκη… Αυτές έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα,
έγκαιρα και μετά από διαγωνιστική διαδικασία”.

Στη συνέχεια δήλωσε πως είναι “πολιτικά απαράδεκτο να θεωρείται ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ο
καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων της Κωπαΐδας. Όταν υπήρχε ο Οργανισμός, ήτοι
συγκεκριμένος δημόσιος φορέας, η συντήρηση που γινόταν περιόριζε σημαντικά αυτές τις
παρεμβάσεις με την μορφή του επείγοντος... Και φυσικά τα έξοδα ήταν λιγότερα”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης ψήφισε θετικά, αλλά με επιφύλαξη. Εξέφρασε, επίσης, τον
προβληματισμό του για το πλήθος των αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων στην Π.Ε.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 322
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ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/26805/5.2.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πλημμύρες από την 5/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26806/110/5-02-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 26805/109/5-02-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πλημμύρες από την 5/2/2019), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99622 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα

ερπυστριοφόρου, του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99623 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή
λαστιχοφόρου, του με αριθμ. κυκλοφορίας ΕΚΑ 2612 φορτηγού μεταφοράς και των με αριθμό
κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και Ρ 45404 που αποτελούν τα οχήματα μεταφοράς μηχανημάτων
έργων, ιδιοκτησίας “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ”, για την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών
υποδομών στην πρότερη μορφή τους σε τμήμα του Μπεκιορέματος (πλησίον της συμβολής με
την Γερμανική τάφρο), προκειμένου να προστατευτούν οι περιουσίες και οι υποδομές από την
ολοκληρωτική καταστροφή τους σε ενδεχόμενη πλημμύρα μεγάλης έντασης.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.
2632/2018 (πρακτ. 47/3-12-2018, ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 323

Σε αυτό το σημείο ο κ.Δημήτριος Τιμπλαλέξης εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του
για τις πολύ μεγάλες εκπτώσεις που έδωσαν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στα ακόλουθα
δημόσια έργα.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του 2ουπρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου :
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, υποέργο: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο
οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2018», Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 578/27475/5-02-
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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/29-11-2018 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ: 73407 του υποέργου: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Βοιωτίας για το έτος 2018», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού μειοδότη, ήτοι του οικονομικού φορέα «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην
εργοληπτική εταιρεία «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (Α/Α Προσφοράς
82447), που προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 62,14%.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης προκύπτουν, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες
διατάξεις (στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών).

β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
έπειτα από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 324

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) του από 31-01-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε. Βοιωτίας». Προϋπολογισμού
103.225,82 € άνευ ΦΠΑ. και β) κατακύρωση του έργου, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27030/810/5-02-
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
1. Εγκρίνει το από 31-01-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού,

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε.
Βοιωτίας» για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 103.225,82 € άνευ ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών.

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό ως κατωτέρω:
 Στον ΚΑΜΙΝΑΡΗ Ν. - ΠΑΛΛΑ Ο.Ε. τα τμήματα:

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

 στον ΚΟΥΡΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ τα τμήματα:
Α.2.α με προσφερόμενη τιμή 9.193,55€ και
Α.2.β με προσφερόμενη τιμή 14.225,81€

 στον ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε. τα τμήματα:
Β.1 με προσφερόμενη τιμή 20.322,58€ και
Β.2 με προσφερόμενη τιμή 29.032,26€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 325

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση του 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
οδικού δικτύου Δ.Ε. Προυσού» και κατακύρωση της σύμβασης, Προϋπολογισμού 700.000,00 €
με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5939/43/24-01-
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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/24-01-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ: 74772 του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Δ.Ε. Προυσού»,
προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης
«ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με Α/Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 82151 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα οκτώ και μηδέν έξι τοις εκατό (58,06%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 326

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του από 4-02-2019 πρακτικού της επιτροπής του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου» και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης, (διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25915/249/4-02-
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 το από 4-02-2019 πρακτικό της επιτροπής του επαναληπτικού συνοπτικού

διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, το οποίο αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που
κατατέθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/16.

2. Κατακυρώνει το τμήμα 2 της σύμβασης στην παρακάτω επιχείρηση, σύμφωνα με τον
πίνακα:

Α/Α Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική
προσφορά σε
ευρώ (με ΦΠΑ)

1 «ΞΕΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

45€/ώρα για
240 ώρες 13.392,00 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 327

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
Βίνιανη - Κερασοχώρι» και κατακύρωση της σύμβασης. Προϋπολογισμός 70.000,00 € με Φ.Π.Α,
Π.Ε. Ευρυτανίας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13638/113/1-02-
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 το υπ΄αριθμ. 2/25-01-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Βίνιανη - Κερασοχώρι»,
προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης
«ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ»
(ΑΦΜ: 110985852, Δ/νση: Βίνιανη Ευρυτανίας, Τ.Κ. 36071, Βίνιανη, τηλ. 22370-31040), με
προσφερθείσα έκπτωση 58,00 %.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 328

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018». Προϋπολογισμός
900.000,00 με Φ.Π.Α, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26446/252/4-02-
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
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή

τεχνικών οδικού δικτύου 2018», προϋπολογισμού 900.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, 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).

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

- με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΤΕ, 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 την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας:
- δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να

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

- 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,

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

- 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
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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,

- δια του Προϊσταμένου 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 παραγρ. 4.2ε της διακήρυξης.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 329

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
οικίας Κριεζώτη». Προϋπολογισμός 300.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16006/316/1-02-
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 από 31-01-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ

79243 του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικίας Κριεζώτη», προϋπολογισμού
300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συμμετοχής, της οικονομικής προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Απορρίπτει τις προσφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων:
α) “ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με Α.Α. Προσφοράς -
ΕΣΗΔΗΣ: 107934 και

β) “ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ’’ με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 109713, για
τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ:
109628 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα έξι και εβδομήντα ένα τοις εκατό
(46,71 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 330

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση του 2ουπρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης –τμήμα μεταξύ των οδών Ηρώων
Πολυτεχνείου και Μ. Μπότσαρη». Προϋπολογισμός 527.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16030/317/1-02-
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/30-01-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 77579 του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης - τμήμα μεταξύ των οδών
Ηρώων Πολυτεχνείου και Μ. Μπότσαρη», προϋπολογισμού 527.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας,
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που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι
ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 97835 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα ένα και δέκα τοις εκατό (51,10%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 331

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού
δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018 – 2019 (Β΄ Φάση)». Προϋπολογισμός 988.144,14 € ,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27374/626/5-02-
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:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του 37ου υποέργου με τίτλο:

«Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018 – 2019 (Β΄
Φάση)», προϋπολογισμού 988.144,14 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας» με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τη δαπάνη του ανωτέρω έργου, συνολικού προϋπολογισμού 988.144,14 € με ΦΠΑ,
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2014ΕΠ56600002).

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

διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να

εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν
τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.
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 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.

 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25862/1057/4-02-
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
1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια

γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.

Η πολυετής υποχρέωση δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1111.01 περί “Προμήθειας
χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών” και κατανέμεται κατά έτος ως εξής:
Έτος 2019: 1. Γραφική ύλη = 13.000,00€

2. Φωτοαντιγραφικό χαρτί = 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έτος 2020: 1. Γραφική ύλη = 10.000,00€

2. Φωτοαντιγραφικό χαρτί = 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
β) Το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης

Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση 1ου πρακτικού (από 04-02-2019) της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/
Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25936/66/4-02-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Στη συζήτηση του θέματος παρενέβη ο κ.
Τσελάς, ο οποίος διαβεβαίωσε τα μέλη της επιτροπής πως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν
συμμετέχουν ούτε ΜΚΟ, ούτε η εκκλησία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) Το υπ΄αριθμ. 1/29-01-2019 (ολοκληρώθηκε στις 4-02-2019) πρακτικό της επιτροπής

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις
Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φωκίδας
για τα έτη 2018 – 2019», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής
προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

β) Την συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών:

- Για το Τμήμα Α: - «Τρόφιμα»:
με τον οικονομικό φορέα «SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η
τεχνική προσφορά του οποίου κρίνεται επαρκής.

- Για το Τμήμα Β : «Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής»
με τον οικονομικό φορέα «SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η
τεχνική προσφορά του οποίου κρίνεται επαρκής.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, μετά τη διαβεβαίωση του κ. Τσελά, έδωσε θετική ψήφο.
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ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του 2ο πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και
επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού ποσού 50.000 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 27871/462/5-
02-2019 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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/5-02-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και
επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού ποσού 50.000 € με ΦΠΑ, που αφορά στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη,
ήτοι της επιχείρησης «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.».

2. Ανακαλεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 και το
άρθρο 13 της διακήρυξης, την υπ΄ αριθμ. 98/15-01-2019 (πρακτ. 3, ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ)
προηγούμενη απόφασή της, με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η επιχείρηση
«BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.».

3. Αναδεικνύει μειοδότη του διαγωνισμού (Αριθμ. πρωτ. προκήρυξης οικ.
287273/3991/07-12-2018, ΑΔΑΜ:18PROC004147271 2018-12-07) την επιχείρηση
«ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Σωλήνες - Ασφαλτικά - Εμπόριο - Εφαρμογές», η
προσφορά της οποίας κρίνεται επαρκής (40.320,00 χωρίς ΦΠΑ).
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Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης που θα
υποβάλει ο μειοδότης, μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του σταλεί.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση: α) διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: «Πρόγραμμα
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων & κατασχεθέντων
τροφίμων καθώς και λήψης δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα»,
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, ΠΕ Φθιώτιδας
και Π.Ε. Φωκίδας)», β) των όρων της διακήρυξης και γ) έγκριση, προϋπάρχουσας
συγκροτημένης επιτροπής, για την διενέργεια του διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 43/25880/4-
02-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την διενέργεια ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία:

«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και
κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και
αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε.
Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας), προϋπολογισμού 1.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 0566.
β) Τους όρους της διακήρυξης σύμφωνα με το σχέδιο.
γ Ως επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αυτή που συγκροτήθηκε με την αριθμ.

2827/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού την Δ/νση Κτηνιατρικής Πολιτικής της

Π.Σ.Ε.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
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ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση πρακτικού 2Α και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού: “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Σ.Ε.” για τα έτη
2018-2019, προϋπολογισμού 2.000,00€ (με Φ.Π.Α.) για το τμήμα 3, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25175/1038/1-02-
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
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2Α/31-01-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας &
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τα έτη 2018-2019, προϋπολογισμού 2.000,00€ με
ΦΠΑ, κατόπιν της αρ. πρωτ. 298412/9685/18-12-2018 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς

http://www.promitheus.gov.gr/
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δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 236241/7960/12-10-2018
διακήρυξης του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντος μειοδότη για το τμήμα 3.

2. Κατακυρώνει την εν λόγω διαπραγμάτευση για το τμήμα 3 στον Χρήστο Σωτηρόπουλο,
ως κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1 Αποστολές δεμάτων με ευπαθή αντικείμενα εκτός
νομού μέχρι 3 κιλά

50 28,22 1.411,00

2 Χρέωση για κάθε επιπλέον κιλό ευπαθούς
αντικειμένου

Κόστος ανά κιλό
4,03 201,50

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς Φ.Π.Α. (€) 1.612,50

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ ΦΠΑ 387,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α. 1.999,50
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ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27745/1105/5-02-

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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.

Φθιώτιδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 157532701

1.165,60 19/04-02-2019
1434/25-06-2018

ΑΔΑ:
6ΓΞΓ7ΛΗ-ΕΗ6

ΑΔΑΜ:
18AWRD003325861

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ:
1-01-2019 ΕΩΣ: 31-01-2019
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.5383/29-

6-18 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2
ΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΦΜ: 130586082

1.488,00 39/05-02-2019
1435/25-06-2018

ΑΔΑ:
6ΓΞΓ7ΛΗ-ΕΗ6

ΑΔΑΜ:
18AWRD0033259101

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ:
1-01-2019 ΕΩΣ: 31-01-2019
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.5382/29-

6-18 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
ΓΚΑΡΕΛΗΣ

ΑΦΜ:035597936

24,60 04441/10-01-2019
885/16-04-2018

ΑΔΑ:
613Ι7ΛΗ-ΨΒΜ

ΑΔΑΜ:
18ΑWRD002966085

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΦΩΤ/ΚΩΝ
ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΗΛ/ΠΙΑΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ./ 3182/20-

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ



33

4-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 037365475

Α) 86,65
Β) 260,26
Γ) 148,55
Δ) 148,55
Ε) 309,65

Α) 75/27-11-2018
Β) 76/27-11-2018
Γ) 77/27-11-2018
Δ) 78/27-11-2018
Ε) 79/27-11-2018

1958/10-09-2018
ΑΔΑ:

78ΝΝ7ΛΗ-00Σ
ΑΔΑΜ:

18AWRD003673400

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔ.
ΧΡΗΣΗΣ/ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6741/11-10-
2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
PROLEPSIS

ΑΦΜ: 090073178

50.000,00 391/10-01-2019
1001/30-04-2018

ΑΔΑ:
6ΚΝΨ7ΛΗ-Ν5Ζ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡ/ΤΟΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΡ/ΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΠΟ 01-10-2018
ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6
ΜΟΜΕΝΤΙ- ΠΑΝΤΑΖΗ
ΑΝΑ. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΦΜ: 143980640

6.000,00 1/31-12-2018
2485/12-11-2018

ΑΔΑ:
6ΕΨ77ΛΗ-ΡΑΔ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘ
ΟΔΟΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟ: 18-11-2018
ΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

7
Α) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΦΜ:122854333

Β) ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΦΜ: 130552773

Α) 1.795,90
Β) 2.177,82

Γ) 3.225,40
Δ) 2.915,36

Α) 7/30-11-2018
Β) 8/30-11-2018

Γ)14/30-01-2019
Δ)15/30-01-2019

1499/2018
ΑΔΑ:

Ψ6ΩΛ7ΛΗ-8Ν2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΛΟΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
INTERREG-MED-CHIMERA
BΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ: 10-05-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8
Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ

ΑΦΜ: 094374140

7.707,84 2968/10-12-2018
1674/23-07-2018

ΑΔΑ:
ΩΕΟΛ7ΛΗ-ΚΟΗ

ΑΔΑΜ:
18ΑWRD003480662

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 488
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡ/ΣΗΣ &
ΕΝΗΜ/ΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ.7410/27-09-2018
ΤΡΟΠ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

9
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Β. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ: 112425752

2.425,29 11/31-01-2019
_

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

10
ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 066852487

Α) 5.337,22
Β) 5.048,72

Α) 1754/31-01-
2019

Β) 1755/19-01-
2019

_
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

11
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΜ: 112441094

857,09 18/30-01-2019 _
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

12
ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ Ο.Ε.

ΑΦΜ:092488299

Α) 4.069,38
Β) 2.498,54

Α) 279/31-01-2019
Β) 280/31-01-2019 _

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

13
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΦΜ:022590473

1.577,58 105/01-02-2019 _
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

14
ΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 057180306

1.323,70 28/01-02-2019 _
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

15
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 090009421

Α) 118.936,01

Β) 96.654,36

Α) 69/04-02-2019

Β)70/04-02-2019
_

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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16
ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092690164

8.794,57 340/01-02-2019 _
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

17
ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΦΜ: 078996230

Α) 1.192,88
Β)1.128,40

Α) 75/01-02-2019
Β) 76/01-02-2019 _

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

18
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν.
ΦΡΑΓΚΑΛΙΟΣ Γ. Ο.Ε.

ΑΦΜ: 800829127

Α) 5.103,44
Β) 4.377,32

Α) 20/28-01-2019
Β) 23/28-01-2019 _

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

19
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 112449356

850,64 31/04-02-2019 _
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

20
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ Ι.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΦΜ: 079528928

Α) 2.311,46
Β) 2.274,38

Α) 28/05-02-2019
Β) 29/05-02-2019 _

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

21
ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΦΜ: 049185295
1.004,85 85/05-02-2019 _

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

22
ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 168426590

1.372,08 8/05-02-2019 _
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

23
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΦΜ: 049206271
1.761,37 17/05-02-2019 _

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

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 338

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 27816/1147/5-

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 το πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας που αφορά σε

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρεται 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

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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1. ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΜΑΤΙΔΗΣ
Ταχ/ρες εγγράφων & δεμάτων
Μαυρογένους 2, Χαλκίδα
Τ.Κ. 34100
Α.Φ.Μ.: 066121433
Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας

1.410,40€ 5908/31-01-2018 798/02-04-2018
ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
Πρακτικό 14ο Θέμα: 44ο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
A/A: 2
ΑΔΑΜ:
18AWRD002917518

Παροχή υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς εγγράφων
και δεμάτων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας μηνός
Ιανουαρίου 2019,
βάσει της αριθμ. πρωτ.
οικ.: 86802/2674/18-04-
2018 (ΑΔΑΜ:
18SYMV002960699)
Σύμβασης.

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 339

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 27417/822/5-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα Πρωτόκολλα Παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας σύμφωνα

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

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1
FANTASY CLEANING
SECURITY AND
FACILITY ΙΚΕ

3.698,92€ 281/21-1-19 7056/8-10-2018

2 HELLENIC CENTER
OF SECURITY 3.472,00€

956/27-11-18

977/27-12-18 1931/10-9-18

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 340

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος:
“Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Υποστήριξης & Υλοποίησης προγράμματος ΤΕΒΑ, για την
Κοινωνική Σύμπραξη Βοιωτίας”. Βασικό πρόγραμμα: “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους”, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27207/818/5-02-
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

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Υποστήριξης

& Υλοποίησης προγράμματος ΤΕΒΑ, για την Κοινωνική Σύμπραξη Βοιωτίας” του προγράμματος:
“Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
απόρους” (CPV: 85312300-2).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ (24.800,00 €) με ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα δέκα (10)
μηνών και θα καλυφθεί από πιστώσεις της Πράξης με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ09380041 της ΣΑΕ
093/8, που αφορά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Π.Ε Βοιωτίας).

Η Υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Αποκεντρωμένες
Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 - Κ.Σ.Βοιωτίας», με Κωδικό/MIS 5029609.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διότι δεν συμφωνεί με την ανάμιξη
ΜΚΟ, ιδιωτών ή της εκκλησίας… Δήλωσε πως “οι υπηρεσίες που χρειάζονται για την υλοποίηση
του συγκεκριμένου προγράμματος πρέπει να προσφέρονται αποκλειστικά από δημόσιο φορέα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 341

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26526/450/4-02-

2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας,

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.

FANTASY CLEANINGS
SECURITY AND
FACILITY IKE

ΑΦΜ:800899885

1.021,76 282/21.01.2019 1678/29/23.07.2018

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε

ΦΩΚΙΔΑΣ

2.

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΗΛ.ΙΩΑΝΝΗ

ΑΦΜ:059967436 148,80 547/28.01.2019 147/04/21.01.2019

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ

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 342

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην 24η Διεθνή Έκθεση “GULFOOD 2019”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
17 έως 21 Φεβρουαρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο World Trade Centre, στο Ντουμπάι των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25188/1040/1-02-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης εκθεσιακού χώρου 24

τ.μ., ποσού 7.316,00 € με ΦΠΑ, στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.”, με δ.τ. “Enterprise Greece” (ΑΦΜ: 094439436, ΔΟΥ: ΦΑΕ
Αθηνών, Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας, 109 - Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 24η Διεθνή Έκθεση “GULFOOD 2019”, η
οποία θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 21 Φεβρουαρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο World
Trade Centre, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η εν λόγω δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:
1. Ενοίκιο χώρου, ποσό: 4.800,00 €.
2. Κατασκευή - Δομή - Διαμορφώσεις χώρων, ποσό: 1.435,00 €.
3. Μεταφορά των εκθεμάτων, ποσό: 917,00 €.
4. Προβολή, ποσό: 164,00 €.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ΄αριθμ. 357/7-

1-2019 (ΑΔΑ: ΨΑΗΚ7ΛΗ-ΟΩ3, ΑΔΑΜ: 19REQ004317784) απόφαση δέσμευσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι:
“Δεν υπάρχει κανένας απολογισμός πεπραγμένων από τέτοιες δραστηριότητες που

προηγήθηκαν…
Δεν υπάρχει καμιά αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους...
Δεν γνωρίζουμε τι προεργασία έχει γίνει για την συγκεκριμένη δραστηριότητα…
Δεν συμφωνούμε με την λογική της απευθείας ανάθεσης…”.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 343

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Επιστροφή παραβόλου που κατατέθηκε για το παραδεκτό της ένστασης του
οικονομικού φορέα “Οδυσσέας Μαυροδήμος & Σια Ε.Ε.” κατά της αριθμ. πρωτ. 9864/192/18-1-
2017 διακήρυξης του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού: “Προμήθεια λευκού ακρυλικού
χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, προυπολογισμού 70.000,00€ με ΦΠΑ., Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 24607/1014/1-02-
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 επιστροφή του παραβόλου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με την παρ.2 του

άρθρου 127 του ν. 4412/2016 και την Κατευθυντήρια Οδηγία 19 (Απόφαση 31/2017 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) - Ενστάσεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, που
κατατέθηκε για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης του οικονομικού φορέα “Οδυσσέας
Μαυροδήμος & Σία Ε.Ε.” κατά της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9864/192/18-1-2017 διακήρυξης του
συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος
διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 613/10-04-2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε.

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 344

ΘΕΜΑ 41ο: Ορισμός υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού
έτους 2019, έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωση, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27282/1095/5-02-
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 δαπάνη, τη δέσμευση πίστωσης και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων

προπληρωμής (ΧΕΠ), σε βάρος των Ε.Φ 01.073:

α) ΚΑΕ 0717: ποσού 2.100,00 €, στο όνομα του υπολόγου Σπυρίδωνα Χρηστίδη,
υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την διαχείριση των
δαπανών συμμετοχής του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού κ. Ηλία
Μπουρμά στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση TTR 2019, στο Βουκουρέστι, από 21-24/02/2019.

β) ΚΑΕ 0719: ποσού 650,00 €
ΚΑΕ 0721: ποσού 250,00 €
ΚΑΕ 0722: ποσού 800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 1.700,00 €,

στο όνομα του υπολόγου Σπυρίδωνα Χρηστίδη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την διαχείριση των δαπανών συμμετοχής του στη Διεθνή
Τουριστική Έκθεση TTR 2018, στο Βουκουρέστι, από 21-24/02/2019.

Ημερομηνία λήξης του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 31-
05-2019.

Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη δαπανών
μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των ανωτέρω εκπροσώπων
κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “TTR 2019” στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2019, στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής, διότι η αναγκαστική κάλυψη των
εν λόγω δαπανών των εκπροσώπων από τους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς
μέχρι την έκδοση και την εξόφληση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής θα τους
δημιουργήσει πρόβλημα λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην χώρα μας και επίσης
θα προκαλέσει αδυναμία συμμετοχής τους σε μελλοντικές εκπροσωπήσεις της Περιφέρειας σε
τουριστικές εκθέσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 345

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 - για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23709/964/5-02-
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:
Α. Την 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:

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Α/Α 110/2018

02.01.073.0823.
01

Ταχυδρομικά 1.500,00 60.000,00 56.500,00 3.500,00

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ για
εγκατάσταση νέας
τηλεφωνικής σύνδεσης
VDSL 50Mbs για την
ενίσχυση του
ασύρματου δικτύου στο
Γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, με κόστος
περίπου 60,00 €
μηνιαίως

Έγγραφο 26492/162/4-
2-2019 Δ/νσης
Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

02.01.073.0824.
01

Υποχρεώσεις από
παροχή

τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών (τέλη,
μισθώματα και

δαπάνες
εγκαταστάσεων)

3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Α/Α 110/2018

-ΠΟΕ-

02.01.073.0823.
02

Ταχυδρομικά 935,46 10.000,00 500,00 9.500,00

4

Δαπάνη προμήθειας (4)
τεσσάρων λογιστικών
βιβλίων για τις ανάγκες
του Τμήματος
Λογιστικής Διαχείρισης
και Τμήματος
Ταμειακής Υπηρεσίας
Δ/νσης Οικονομικού -
Δ.Ε. Π.Σ.Ε.

02.01.073.0843.
01 Εκδόσεις-

εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία

(περιλαμβάνεται και
η προμήθεια
χαρτιού)

200,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00

5

Δαπάνη εκτυπώσεων
(αναπαραγωγής)
σχεδίων για τις
ανάγκες της ΔΤΕ/Π.Σ.Ε.
Έγγραφο 33866/989/12-
2-2018 Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

18REQ002679909 2018-
02-16

(ΤΙΜΟΛΌΓΙΑ Νο 102/30-
11-2018 & Νο104/14-12-
2018)

02.01.073.0843.
02

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία

(περιλαμβάνεται και
η προμήθεια
χαρτιού)

2.880,52 5.000,00 0,00 5.000,00

6

Δαπάνη για υπηρεσίες
catering για την
εκδήλωση που
πραγματοποιείται στο
ισόγειο του κτιρίου της
Π.Σ.Ε. στο πλαίσιο του
Επίσημου Εορτασμού
της Πρωτοχρονιάς
Έγγραφο
27147/2389/21-11-2018
ΓραφείουΑντιπεριφερει
άρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Α/Α 4690/2018

18REQ00407796 2018-
11-27

02.01.073.0845.
02

Κάθε είδους
δαπάνες δημοσίων

σχέσεων
700,00

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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7

Δαπάνη για το
στολισμό του κτιρίου
της Π.Σ.Ε.για την
εκδήλωση στο πλαίσιο
του Επίσημου
Εορτασμού της
ΠρωτοχρονιάςκαιτιςΕθι
μοτυπικέςΕπισκέψειςΧ
ριστουγέννων&Πρωτοχ
ρονιάς
Έγγραφο 27147/2389/
21-11-2018 Γραφείου
Αντιπερ/ρχη Π.Ε.
Φθ/δας
Α/Α 4689/2018

18REQ004077967 2018-
11-27

02.01.073.0845.
02

Κάθε είδους
δαπάνες δημοσίων

σχέσεων
700,00

8

Δαπάνη για κεράσματα
για τις Εθιμοτυπικές
Επισκέψεις
Χριστουγέννων &
Πρωτοχρονιάς στο
γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη
Φθιώτιδας
Έγγραφο 27147/2389/
21-11-2018 Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
Α/Α 4687/2018

18REQ004077967 2018-
11-27

02.01.073.0845.
02

Κάθε είδους
δαπάνες δημοσίων

σχέσεων
500,00

9

Δαπάνη για προμήθεια
βασιλόπιτας για την
εκδήλωση που
πραγματοποιείται στο
ισόγειο του κτιρίου της
Π.Σ.Ε. στο πλαίσιο του
Επίσημου Εορτασμού
της Πρωτοχρονιάς
Έγγραφο
27147/2389/21-11-2018
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
Α/Α 4693/2018

18REQ004077967 2018-
11-27

02.01.073.0845.
02

Κάθε είδους
δαπάνες δημοσίων

σχέσεων
300,00

10

Δαπάνη για την
φωτογραφική κάλυψη
της εκδήλωσης που
πραγματοποιείται στο
κτίριο της Π.Σ.Ε. στο
πλαίσιο του Επίσημου
Εορτασμού της
Πρωτοχρονιάς
Έγγραφο
27147/2389/21-11-2018
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
Α/Α 4700/2018

18REQ004077967 2018-
11-27

02.01.073.0845.
02

Κάθε είδους
δαπάνες δημοσίων

σχέσεων
400,00

11

Δαπάνη για το
δημιουργικό και την
εκτύπωση του
Προγράμματος-
πρόσκλησης του
Επίσημου Εορτασμού
της Πρωτοχρονιάς
Έγγραφο
27147/2389/21-11-2018

02.01.073.0845.
02

Κάθε είδους
δαπάνες δημοσίων

σχέσεων
400,00

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
4696/2018

18REQ004077967 2018-
11-27

12

Δαπάνη συντήρησης
και επισκευής
φωτοτυπικών
μηχανημάτων,συσκευώ
ν τηλεομοιοτυπίας και
εκτυπωτών των
υπηρεσιών της Π.Σ.Ε.
Έγγραφο 46040/311/27-
2-2018 Δ/νσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρ.
Διακυβέρνησης
Α/Α 2241/2018
(τιμολόγιο Νο 4427/17-
12-2018)

18REQ002723297 2018-
02-27

02.01.073.0869.
02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού

εξοπλισμού
73,80 10.000,00 5.000,00 5.000,00

13

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για έρευνα
και γνωμοδότηση σε
σχέση με την
επεξεργασία της
Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας και την
υποβολή προτάσεων
εφαρμογής της

Έγγραφο 22186/141/29-
1-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 1.240,00 91.005,68 16.475,64 74.530,24

14

Πληρωμή δαπάνης, για
την υπηρεσία φύλαξης
κτιρίων της Π Ε
Φθιώτιδας, Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΠΟΛΥΕΤΗΣ

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές 2.855,34

15

Δαπάνη για
συνδρομητικές
υπηρεσίες ενημέρωσης
κατασκευαστικής
Νομοθεσίας ιδιωτικών
& δημοσίων έργων της
“Δομικής Ενημέρωσης”
έτους 2019
-Ετήσια συνδρομή
μηνιαίας ενημέρωσης
-Άδεια χρήσης DVD
-Ετήσια συνδρομή
ενημέρωσης
νομοθεσίας με Web
εφαρμογή

Έγγραφο 21562/277/31-
1-2019 Δ/νσης
Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές 796,08 150.000,00 80.656,00 69.344,00

16

Δαπάνη προμήθειας
ειδών συντήρησης και
επισκευής
φωτοτυπικών
μηχανημάτων,συσκευώ
ν τηλεομοιοτυπίας και
εκτυπωτών των
υπηρεσιών της Π.Σ.Ε.-
Έγγραφο 46040/311/27-
2-2018 Δ/νσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρ.
Διακυβέρνησης
Α/Α/ 2248/2018

02.01.073.1329.
02

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

241,90 10.000,00 0,00 10.000,00

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Β. Την ανάκληση ποσού 18.000,00€ από την Α/Α 173/2019 δέσμευση πίστωσης, λόγω
μη χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 346

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26788/1093/5-02-
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 ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων

του προϋπολογισμού έτους 2019 που θα πραγματοποιηθούν το 2019 στην 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

Παροχή υπηρεσιών για την
συντήρηση 110 τερματικών
μονάδων ψύξης-
θέρμανσης(FAN COIL)για
τις ανάγκες της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.0
869.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

2.600,00 35.000,00 14.043,31 18.356,69

2

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

02.02.073.1
699.01

Λοιπές
προμήθειες

150,00 30.479,79 1.424,14 28.905,65

3

Προμήθεια πέντε (5)
τεμαχίων τροχήλατων
καλοριφέρ λαδιού (να
διαθέτουν δεκατέσσερα
θερμαντικά στοιχεία,
θερμοστάτη ρύθμισης
σύστημα προστασίας από
υπερθέρμανση) για τις
ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Ε.Ευβοίας

02.02.073.1
712.01

Προμήθεια
συσκευών
θέρμανσης
και
κλιματισμού 651,00 10.000,00 0,00 9.349,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.401,00 75.479,79 15.467,45 56.611,34

β) Την ανάκληση της δέσμευσης με ΚΑΕ 0561.01, ποσού 10.280,00€, αρ. δέσμευσης
876.

(τιμολόγιο Νο 32776/17-
12-2018)

18REQ002723297 2018-
02-27

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 14.723,10

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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2. Τροποποιεί εν μέρει την υπ΄αριθμ. 211/28-01-2019 απόφασή της (πρακτικό 5) στο α/α
2.6, που αφορά σε ανάκληση της δέσμευσης με ΚΑΕ 1512.01, ποσού 3.412,48 €, αρ.
δέσμευσης 921, ως προς το ποσό, από το λανθασμένο 3.412,48 € στο ορθό 198,00 €.

3. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 211/28-01-2019 απόφασή της (πρακτικό 5) στο α/α 1.14, που
αφορά σε δέσμευση πίστωσης για «πληρωμή της δαπάνης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης
για τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας» ΚΑΕ 1512.02, ποσού 3.412,48 €, διότι έχει
εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.149/21-01-2019 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(πρακτικό 4).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 347

ΘΕΜΑ 44ο: 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. 26789/1094/5-02-
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 ομόφωνα
1. Εγκρίνει 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

1 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ 056/1
κ.α.:2016ΕΠ5620000 για το έτος 2016

930,10 02.02.071.9417.02

2 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ
056/8(τ.ε.2010ΕΠ05680031) για το έτος 2016
κ.α.:2011ΕΠ5620002 της ΣΑΕΠ 562

1.635,40

02.02.071.9417.02

3

Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΝΑ
011/8(τ.ε.2010ΝΑ01180008) για το έτος 2016
κ.α.:2011ΕΠ5620004 της ΣΑΕΠ 562

2.199,20

02.02.071.9417.02

4

Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΝΑ
011/8(τ.ε.2010ΝΑ01180008) για το έτος 2017
κ.α.:2011ΕΠ5620004 της ΣΑΕΠ 562

3.298,11

02.02.071.9417.02

5

Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ 056/1 για το
έτος 2017 κ.α.:2016ΕΠ5620000 της ΣΑΕΠ 562

1.569,90

02.02.071.9417.02

6

Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ
056/8(τ.ε.2010ΕΠ05680031) για το έτος 2017
κ.α.:2011ΕΠ5620002 της ΣΑΕΠ 562

5.117,75

02.02.071.9417.02

7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ &
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ για το έτος 2017
(ΠΙΝ.Ο)(π.κ.2066026)
ΚΩΔΙΚΟΣ:2015EΠ56600000 ΣΑΕΠ 566

34.574,43

02.02.071.9417.02

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ &
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ για το έτος 2017
ΚΩΔΙΚΟΣ:2000EΠ06600026 ΣΑΕΠ 066

8.675,92

02.02.071.9417.02

9

Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά
έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για το έτος 2016
(ΠΙΝ.Ο) (π.κ. 2066026)
κωδικός:2015ΕΠ56600000 ΣΑΕΠ 566

671,57

02.02.071.9417.02

10

Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης και
οδοιπορικών εξόδων ΣΑΕΠ 766 -
2010ΕΠ76600000 έτους 2017

15.581,40
02.02.071.9417.02

11
Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης και
οδοιπορικών εξόδων ΣΑΜΠ 066 -
2010ΜΠ06600000 έτους 2017

1.678,23
02.02.071.9417.02

12 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ
056/8(τ.ε.2010ΕΠ05680031), για το έτος 2018
κ.α.:2011ΕΠ5620002 της ΣΑΕΠ 562

8.246,85

02.02.071.9417.02

13 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
το έτος 2018 κ.α.:2010ΜΠ06600000 της ΣΑΜΠ
066

5.140,00 02.02.071.9417.02

14 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ 0566 για το
έτος 2018 κ.α.:2015ΕΠ5660000 της ΣΑΕΠ 566

15.608,80

02.02.071.9417.02

15 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων
(ΠΙΝ.Ο)(τ.κ.2066026) για το έτος 2018
κ.α.:2000ΕΠ06600026 της ΣΑΕΠ 066

10.407,37

02.02.071.9417.02

16 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα για το έτος 2018
κ.α.:2010ΕΠ7660000 της ΣΑΕΠ 766

25.627,86
02.02.071.9417.02

17 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα για το έτος 2018,
Κ.Ε:2010ΕΠ76600000 της ΣΑΕΠ 766

9.370,94
02.02.071.9417.02

18 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για το έτος 2018,
Κ.Ε:2010ΜΠ06600000 της ΣΑΜΠ 066

3.500,00
02.02.071.9417.02

19 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ 566 για το έτος
2018 κ.α.:2015ΕΠ56600000 της ΣΑΕΠ 566

1.000,00

02.02.071.9417.02

20 Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων
(ΠΙΝ.Ο)(π.κ.2066026)για το έτος 2018,
Κ.Ε:2000ΕΠ06600026 της ΣΑΕΠ 066

6.000,00

02.02.071.9417.02

21 Πληρωμή του Υποέργου ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, της
Πράξης "«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»-K.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ”
(Κωδικός ΟΠΣ 5000187) του Επιχ/κου
Προγ/τος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

318.588,36 02.02.071.9475.02

22 Πληρωμή του υποέργου «Προμήθεια και
τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο
Αμαρύνθου» που είναι ενταγμένο στο
πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ στο έργο με τίτλο

50.840,00 02.02.071.9899.01

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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«Συντήρηση - αναβάθμιση αθλητικών
εγκαταστάσεων Ν. Εύβοιας»

2. Τροποποιεί εν μέρει την υπ’ αριθμ. 210/28-01-2019 απόφασή της (πρακτικό 5) στο α/α
5 που αφορά στη δέσμευση πίστωσης για «την πληρωμή του έργου: "Εγκατάσταση συστημάτων
ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε κτίρια της περιοχής του κρηπιδώματος της παραλίας
Χαλκίδας'' - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ», ποσού 11.253,00 €, ως προς τον ΚΑΕ, από το λανθασμένο “ΚΑΕ
9779.01” στο ορθό “ΚΑΕ 9779.02”.

3. Εγκρίνει:
α) Την ανάκληση της δέσμευσης με ΚΑΕ 9475.01, ποσού 318.588,36 €, αρ. δέσμευσης

258.
β) Την ανάκληση της δέσμευσης με ΚΑΕ 9899.01, ποσού 50.840,00 €, αρ. δέσμευσης

278.
γ) Την ανάκληση της δέσμευσης με ΚΑΕ 3199.01, ποσού 5.000,00 €, αρ. δέσμευσης 207.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 348

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 24659/992/1-

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 ομόφωνα
Εγκρίνει τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών Π.Ε. Εύβοιας, που αποτυπώνονται στον

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 349

ΘΕΜΑ 46ο: Ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων του 2018, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 27379/821/5-

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 ακύρωση των παρακάτω ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων του 2018

Π.Ε. Βοιωτίας, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να εξοφληθούν κατά το οικονομικό έτος 2018:

Αριθ. Χ.Ε. Ποσό ΧΕΠ Αρθ. Χ.Ε. Ακυρωμένα
351Λ/13-12-18 100,19 € 1228Β/27-12-18

352Λ/13-12-18 84,22 € 12289/77-12-18

353Λ/13-12-18 155,97 € 1230Β/27-12-18

354Λ/13-12-18 115,13 € 1231Β/27-12-18

355Λ/13-12-18 4.091,86 € 1232Β/27-12-18

356Λ/13-12-18 3.663,71 € 1233Β/27-12-18

357Λ/13-12-18 3.675,06 € 1234/27-12-18

358Λ/14-12-18 486,35 € 1235Β/27-12-18

013ΒΟ/12-12-18 2.134,42 1237Β/31/12/18

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, μετά την παροχή επαρκών εξηγήσεων σχετικά με το “ποια
είναι συγκεκριμένα αυτά τα εντάλματα και γιατί έμειναν ανεξόφλητα”, δήλωσε ότι ψηφίζει την
εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 350

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27452/824/5-02-
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
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΤΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΡΑΛΙΟΣ
ΑΦΜ 032886439
Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

207/28-1-19

ΑΔΑ

6ΕΘΤ7ΛΗ-Γ30
073.1311.01

1273/4-02-
2019

ΑΔΑ

6Η837ΛΗ-
ΔΦΜ

967,20€

2

Προμήθεια
φιαλιδίων, βελονών
υποδοχέων
βελονών, σετ
δειγματοληψίας
σαλμονέλας, γάντια
και σύριγγες –
βελόνες μίας
χρήσεως

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν.ΤΣΟΚΑΝΟΣ
ΑΦΜ 094518937
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

207/28-1-19

ΑΔΑ

6ΕΘΤ7ΛΗ-Γ30
073.5243.01

811/8-01-2019

ΑΔΑ

ΩΠΜ67ΛΗ-
Ρ2Η

1.577,78€

3

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

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΡΑΛΙΟΣ
ΑΦΜ 032886439
Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

151/21-01-
2019

ΑΔΑ

6Ε0Ε7ΛΗ-5Δ1

073.1699.01

1198/24-1-19

ΑΔΑ

ΩΟΝ47ΛΗ-
ΔΥ8

186,04€

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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2. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 206/28-01-19 (πράξη 5) απόφασή της ως προς τους ΚΑΕ,
αντί των 0823.02 & 1111.02 που εκ παραδρομής ζητήθηκαν, στους ορθούς ΚΑΕ 0823.01 &
1111.01.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 351

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25737/763/5-02-
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 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
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη ΝΙΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣ, επειδή δεν έγινε
η μεταβίβαση του αυτ/του
ΒΙΖ 3715, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10, άρθρο 176
παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

75,00 5.000,00 385,00 4.615,00

2

Προμήθεια ανταλλακτικών
Η/Υ, σύμφωνα με το
3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1

02.05.073.1
723.02

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

220,10 770,10 0,00 770,10

3

Προμήθεια μπαταριών Η/Υ
της αίθουσας εξετάσεων
Μετ/ρων Θήβας, σύμφωνα
με το 3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1

02.05.073.1
723.02

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

550,00 770,10 220,10 550,00

4

Προμήθεια ανταλλακτικών
επισκευής πυροσβεστικού
συγκροτήματος του
Διοικητηρίου στη Λιβαδειά,
σύμφωνα με το Ν. 3852/10
άρθρο 176 παράγραφος 1

02.05.073.1
311.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

967.20 2.336,35 967,20 1.369,15

5

Ποσό για προμήθεια
υλικών για κατασκευή
δέκα πινακιδίων
αλουμινίου για την
δοκιμασία των υποψηφίων
οδηγών, σύμφωνα με το
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.16
99..01

Λοιπές
προμήθειες 192,00 16.114,94 7.626,04 8.488,90

6

Δέσμευση ποσού για την
προμήθεια ειδών
Ιματισμού και υπόδησης
για τους υπαλλήλους της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
και της Πολιτικής
προστασίας της Π.Ε.Β.

02.05.073.1
459.01

Λοιπές
προμήθειες για
μη μισθολογικές
παροχές στους
εργαζομένους
σχετιζόμενες με
την ορθή

6.000.00 6.000,00 0,00 6.000,00

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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σύμφωνα με 3852/10
άρθρο 176 παραγρ. 1 και
186 παραγρ.ΙΙΘ

λειτουργία του
φορέα
(περιλαμβάνει τη
δαπάνη
παροχής
γάλατος, μέσων
προστασίας
κλπ)

7

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στον Μπατσούλη
Σταύρο, επειδή εκ
παραδρομής κατέθεσε
ποσό, σε λάθος λογ/σμό
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

97,00 5.000,00 460,00 4.540,00

8

Δαπάνη μετά από την
αποδοχή της προσφοράς
της Εθνικής Τράπεζας για
την ηλεκτρονική είσπραξη
των τελών άρδευσης
Κωπαΐδας μέσω του
διατραπεζικού συστήματος
Δίας, σύμφωνα με το Ν.
3852/10 άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΒ

02.05.073.54
29.
01

Λοιπές Γεωργικές
Δαπάνες(Ο.Κ) 9.857.59 1.204.000,00 889.929,39 314.070.61

9

Αμοιβή στο δικηγόρο που θα
οριστεί για την σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης,
σχετικά με το έγγραφο
17768/11-12-18 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 530,72 42.000,00 7.747,96 34.252,04

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18.489,61 1.276.221,39 906.950,69 369.270,70 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 352

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26521/448/4-02-
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:
Α. Την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019 στην Π.Ε.
Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

1.

Δαπάνη για την πληρωμή
ετήσιου μισθώματος οκτώ (8)
Γραμματοθηρίδων έτους

2019

02.04.073.0823.01 Ταχυδρομικά 458,48

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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2.
Δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών OTE έτους

2019
02.04.073.0824.01

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

1.815,50

3.
Δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ έτους

2019
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 1.492,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.766,08

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Πληρωμή εργασίας
για την επισκευή

του Δυναμό
Μ.Ε.123.237. Ι.Χ.
όχημα της Π.Ε

Φωκίδας

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

86,80 10.000,00 4.637,60 5.275,60

2.

Πληρωμή εργασίας
για την τοποθέτηση
εμπρόσθιου και

οπίσθιου φανού για
το ΚΗΗ-1626 όχημα
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

99,20 10.000,00 4.724,40 5.176,40

3.

Πληρωμή εργασίας
για την επισκευή
του εμπρόσθιου

φανού ,
καθαριστήρα και
μπαταριών,

Μ.Ε.123.237. Ι.Χ.
όχημα της Π.Ε

Φωκίδας

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

86,80 10.000,00 4.823,60 5.089,60

4.

Πληρωμή εργασίας
για την επισκευή
της μίζας για το
ΚΗΥ-4647 όχημα
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

86,80 10.000,00 4.910,40 5.002,80

5.

Πληρωμή εργασίας
για την επισκευή

της καλωδίωσης της
βαλβίδας για το Μ.Ε.
125880 ΙΧ όχημα
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

74,40 10.000,00 4.997,20 4.928,40

6.

Πληρωμή εργασίας
για την επισκευή
της μίζας για το
ΚΗΗ-1609 όχημα
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

86,80 10.000,00 5.071,60 4.841,60

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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7.

πληρωμή δαπάνης
για αμοιβή ορκωτού
εκτιμητή ο οποίος θα
εκτιμήσει οικόπεδο
μετά ακινήτου που
θα αγορασθεί για να
χρησιμοποιηθεί ως
όρχος οχημάτων της

Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0899.01
Λοιπές δαπάνες

και ειδικές
αμοιβές

248,00 39.500,00 10.506,93 28.745,07

8.

πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια

μελανοταινιών για
τους εκτυπωτές του

ON LINE
συστήματος

εκτύπωσης αδειών
οδήγησης της

Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού,

γραφικών ειδών
και λοιπών

συναφών υλικών

315,45 50.000,00 34.100,00 15.894,42

9.

πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια
κτηνιατρικού
εξοπλισμού

(Σύριγγες, Βελόνες
κλπ.)

02.04.073.1211.01
Προμήθεια

υγειονομικού και
φαρμακευτικού

υλικού
340,00 1.500,00 0,00 1.160,00

10.

πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια ειδών
καθαριότητας για τις
ανάγκες της Δ/νσης

Διοικητικού -
Οικονομικού της Π,Ε

Φωκίδας

02.04.073.1231.01 Προμήθεια ειδών
καθαριότητας 350,00 4.000,00 134,68 3.515,32

11.

Πληρωμή
ανταλλακτικών για
την τοποθέτηση
εμπρόσθιου και

οπίσθιου φανού για
το ΚΗΗ-1626 όχημα
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

198,40 11.000,00 1.334,83 9.466,77

12.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια

ανταλλακτικών για
την επισκευή του

εμπρόσθιου φανού ,
καθαριστήρα και
μπαταριών,

Μ.Ε.123.237. Ι.Χ.
όχημα της Π.Ε

Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

372,00 11.000,00 1.533,23 9.094,77

13.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια

ανταλλακτικών για
την επισκευή της
μίζας για το ΚΗΥ-

4647 όχημα της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

198,50 11.000,00 1.905,23 8.896,27

14.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια

ανταλλακτικών για
την επισκευή της
μίζας για το ΚΗΗ-

1609 όχημα της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.1321.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

223,20 11.000,00 2.103,73 8.673,07

15.

προμήθεια
εκτυπωτή HP

LASER
PROM402dne για
τις ανάγκες του

Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

250,00 9.000,00 1.143,00 7.607,00
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
3.016,35 208.000,00 81.926,43 123.057,22

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 353

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Προμήθεια ελαστικών επισκευή και τοποθέτηση έτους
2018 ), Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26525/449/4-02-
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 και την πληρωμή δαπάνης των παρακάτω Πιστοποιήσεων

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

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ

1. Πληρωμή δαπάνης υπολοίπου σύμβασης
ΟΙΚ.197425/2690/28.08.2018
(18SYMV003606882) Προμήθεια ελαστικών
επισκευή και τοποθέτηση έτους 2018 ΣΑΕΠ
566- ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2016 566000011

071
ΚΑΕ 9459.01

802,80

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 354

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για δαπάνες προμήθειας,
παροχής υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων και απολογιστικών οικονομικού έτους 2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27048/456/5-02-
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:
α) Τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, παροχή

υπηρεσιών και δημοσίων σχέσεων 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

1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών για τις
ανάγκες επισκευής
του ΚΗΙ 4379
φορτηγού & ΚΥ 452

03.071.
9459.01

Διάφορα
Έργα 364,56 572.300,00 328.560,75 243.374,69

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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εκχιονιστικού
μηχανήματος 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.

2

Η δαπάνη αφορά
αμοιβή για την
επισκευή των
ΚΗΥ9375, ΚΥ7411,
ΚΥ3157, ΚΥ3154,
ΜΕ121637ΙΧ,
ΜΕ133079ΙΧ,
ΚΗΙ4379, ΚΥ452,
ΚΗΥ9376, ΚΥ453,
ΜΕ123350ΙΧ,
ΜΕ93890ΙΧ & ΚΥ456
οχημάτων –
μηχανημάτων έργου
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.
19REQ004396837

03.071.
9459.01

Διάφορα
Έργα 8.768,70 572.300,00 328.925,31 234.605,99

3

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια 100
(εκατό) αναμνηστικών
στυλογράφων
διαρκείας με θήκη, για
την χορήγηση
αναμνηστικών δώρων
για τις ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

1.100,00 2.500,00 0,00 1.400,00

4

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
οικοδομικών υλικών
για τις ανάγκες
επισκευής &
συντήρησης του

03.073.
1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

161,20 2.000,00 0,00 1.838,80

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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κτιρίου που
στεγάζεται το τμήμα
Κτηνιατρικής της
Δ.Α.Ο.Κ της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

εξοπλισμού

5

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια 500
καρτών- δελτίων
κυκλοφορίας
πολιτικού αναπήρου,
διπλής όψεως και
διαστάσεων 12,5χ8,5
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0843.01

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία

120,00 3.000,00 0,00 2.880,00

6

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια προϊόντων
ηλεκτρονικού
υπολογιστή με τα
περιφερειακά του
μέρη (κουτί,
τροφοδοτικό,
επεξεργαστής,
μητρική κάρτα, μνήμη,
οπτικά μέσα, σκληρός
δίσκος, οθόνη,
ποντίκι/πληκτρολόγιο,
λογισμικό), για την
κάλυψη των
υπηρεσιακών
αναγκών της Δ/νσης
Δ/κου-Οικ/κου της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικώ

ν
υπολογιστώ

ν,
προγρ/των
& λοιπών
υλικών

729,12 17.000,00 491,80 15.779,08

β) Απολογιστικά τις δαπάνες προμήθειας πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) που
πραγματοποιήθηκαν λόγω εκτάκτου και κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
που προέκυψαν λόγω έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις & παγετός)
σε συνέχεια των προηγούμενων καιρικών φαινομένων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να
κηρυχθεί ο νομός σε Κ.Ε.Α, από την 1/02/2019:

Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε
Ποσό

δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου

προϋπολογισμο
ύ και

αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 1.866lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως για
τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της
Π.Ε.Ευρυτανίας κατά την
1η Ιανουαρίου 2019, από
το Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης

03.071.
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
(Έκτακτη προμήθεια
πετρελαίου κίνησης

οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
συντήρησης οδικού

δικτύου

2.530,18 422.056,40 312.869,59 106.656,63

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Σπύρος, σύμφωνα με
την αρ.380/2018
απόφαση του Π.Σ-Π.Σ.Ε
περί 7ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγρ/τος
ΠΕΕ, στο οποίο
εντάσσεται η
συγκεκριμένη δαπάνη
(ΚΑΠ 2019)
19REQ004402524

Π.Ε.Ευρυτανίας)

2

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 2.600lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως για
τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της
Π.Ε.Ευρυτανίας κατά την
2η Ιανουαρίου 2019, από
το Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος, σύμφωνα με
την αρ.380/2018
απόφαση του Π.Σ-Π.Σ.Ε
περί 7ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγρ/τος
ΠΕΕ, στο οποίο
εντάσσεται η
συγκεκριμένη δαπάνη
(ΚΑΠ 2019)
19REQ004402524

03.071.
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
(Έκτακτη προμήθεια
πετρελαίου κίνησης

οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
συντήρησης οδικού

δικτύου
Π.Ε.Ευρυτανίας)

3.525,44 422.056,40 315.399,77 103.131,19

3

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 2.700lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως για
τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της
Π.Ε.Ευρυτανίας κατά την
3η Ιανουαρίου 2019, από
το Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος, σύμφωνα με
την αρ.380/2018
απόφαση του Π.Σ-Π.Σ.Ε
περί 7ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγρ/τος
ΠΕΕ, στο οποίο
εντάσσεται η
συγκεκριμένη δαπάνη
(ΚΑΠ 2019)
19REQ004402524

03.071.
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
(Έκτακτη προμήθεια
πετρελαίου κίνησης

οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
συντήρησης οδικού

δικτύου
Π.Ε.Ευρυτανίας)

3.661,04 422.056,40 318.925,21 99.470,15

4

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 2.679lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως για
τον αποχιονισμό του

03.071.
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
(Έκτακτη προμήθεια
πετρελαίου κίνησης

3.632,56 422.056,40 322.586,25 95.837,59

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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οδικού δικτύου της
Π.Ε.Ευρυτανίας κατά την
4η Ιανουαρίου 2019, από
το Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος, σύμφωνα με
την αρ.380/2018
απόφαση του Π.Σ-Π.Σ.Ε
περί 7ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγρ/τος
ΠΕΕ, στο οποίο
εντάσσεται η
συγκεκριμένη δαπάνη
(ΚΑΠ 2019)
19REQ004402524

οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
συντήρησης οδικού

δικτύου
Π.Ε.Ευρυτανίας)

5

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά
προμήθειας 2.250lt
πετρελαίου κίνησης σε
μηχανήματα έργου της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας που
κινήθηκαν εκτάκτως για
τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της
Π.Ε.Ευρυτανίας κατά την
5η Ιανουαρίου 2019, από
το Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων με την
επωνυμία Τσιώνης
Σπύρος, σύμφωνα με
την αρ.380/2018
απόφαση του Π.Σ-Π.Σ.Ε
περί 7ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγρ/τος
ΠΕΕ, στο οποίο
εντάσσεται η
συγκεκριμένη δαπάνη
(ΚΑΠ 2019)
19REQ004402524

03.071.
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
(Έκτακτη προμήθεια
πετρελαίου κίνησης

οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
συντήρησης οδικού

δικτύου
Π.Ε.Ευρυτανίας)

3.050,87 422.056,40 326.218,81 92.786,72

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 355

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27527/459/5-02-
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 ανάθεση των κάτωθι δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
(ΜΕ
ΦΠΑ)

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 356

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 53ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 944/23-4-2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας [σχετικά με αλλαγή σύνθεσης επιτροπής διαγωνισμού, λόγω
συνταξιοδότησης], Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 24381/741/31-
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
Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 944/23-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΖΧ7ΛΗ-351) απόφασή της ως

προς τα τακτικά μέλη της «Επιτροπής καθορισμού μισθώματος για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις
πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων» σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 11 του
Π.Δ.143/89, ως εξής:

1. Το τακτικό μέλος Αθανάσιος Μαριγούδης αντικαθίσταται με την Ισιδώρα
Παπαντωνίου, κατηγορίας Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, με αναπληρώτριά της την Δήμητρα
Βήττα, κατηγορίας Μηχανολόγων – Μηχανικών με βαθμό Α’, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

2. Το τακτικό μέλος Ιωάννης Τασούλας αντικαθίσταται με την Παναγιώτα Μάμαλη,
κατηγορίας Π.Ε. Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

1

δαπάνη για την επισκευή
αναλυτή καυσαερίων
βενζίνης, για τις ανάγκες
του ΚΤΕΟ της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών της ΠΕ
Ευρυτανίας

ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ &
ΙΟΛΗΣ 2 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 091153011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
1/3-1-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ
22
ΑΔΑ
6Η977ΛΗ -
ΤΡΦ

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
0869

Αρ. Δέσμευσης
4400/60/ 08-01-

2019
Α/Α 465
ΑΔΑ:621Ω7ΛΗ-
7ΨΥ

6

1.215,20
ΕΥΡΩ

2

προμήθεια αναγνωρισμένου
πιστοποιητικού ψηφιακής
υπογραφής αυτόματης
γραμμής ελέγχου οχημάτων
στο ΚΤΕΟ της ΠΕ
Ευρυτανίας

ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ &
ΙΟΛΗΣ 2 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 091153011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
4/21-1-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ
154
ΑΔΑ
6Ε9Ε7ΛΗ -
5Δ1

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
1723

Αρ. Δέσμευσης
18688/329/ 24-01-

2019
Α/Α 1156
ΑΔΑ:6ΓΑ17ΛΗ-
Χ5Κ

396,80
ΕΥΡΩ

3

δαπάνη για την προμήθεια
και εγκατάσταση λογισμικού
και ψηφιοποίηση αρχείου
για το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε.
Ευρυτανίας

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.
ΒΑΡΙΑΔΑΚΗΣ
SOFTWARE ΗOUSE
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 50
ΕΞΑΡΧΕΙΑ, 114 73
ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ. 2108212371
avariadakis@gmail.c
om
Α.Φ.Μ. 043857726
Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
1/3-1-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ :
22

ΑΔΑ
6Η977ΛΗ -
ΤΡΦ

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
0879

Αρ. Δέσμευσης
4817/103
08/01/ 2019

Α/Α : 579

ΑΔΑ:
ΨΗ1Γ7ΛΗ-ΑΧΓ

ΑΔΑΜ:
19REQ004324531

6.200,00
EΥΡΩ

https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-alexandras-50-athina-11473/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-alexandras-50-athina-11473/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-alexandras-50-athina-11473/
https://www.xo.gr/maps/anazitisi-diefthynsis/leoforos-alexandras-50-athina-11473/
ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 944/23-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 357

ΘΕΜΑ 54ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
Συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για ένα έτος, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 27359/1120/5-
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 ομόφωνα
1. Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές:
Α. Την τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας των διαδικασιών των συνοπτικών

διαγωνισμών των προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Π.Ε.
Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Πολιού Μαριάνθη, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη
από την Καρλατήρα Αναστασία, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Β’.
2. Μπέλλου Ευαγγελία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Β’, αναπληρούμενη από τον
Χατζηστεφάνου Ανέστη, κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Α’.
3. Μπισμπικοπούλου Αναστασία, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Α’, αναπληρούμενη
από την Κουρουμπέτση Ευαγγελία, κλάδου Π.Ε. Δασολ. & Φυσ. Περ/ντος Α’.

Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.

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

Β. Την τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας των διαδικασιών των συνοπτικών
διαγωνισμών των προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Βουγιουκαλάκι Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Μηχ/γων - Μηχ/κων Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο
από την Ανυφαντή Γεωργία, κλάδου ΤΕ Μηχ/γων - Μηχ/κων Α’.
2. Γίγα Κωνσταντίνο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών – Δομικών Έργων Β’, αναπληρούμενο από τον
Κριτσιμά Διαμαντή, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων - Μηχ/κων Α’.
3. Αϊδίνη Ελένη, κλάδου ΔΕ Τεχ/κων Σχεδιαστών Α’, αναπληρούμενη από την Αργυροπούλου
Μελάγια, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’.

Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.

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

Γ. Την τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας των διαδικασιών των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών (άνω και κάτω των ορίων) και των συνοπτικών διαγωνισμών των προμηθειών,
εργασιών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Γεδεών Ιωάννα – Μαρία, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από τον
Σπαρτινό Στέφανο, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων Α’.
2. Χάραρη Βασιλική, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων Γ’, αναπληρούμενη από τον Τζελά Κωνσταντίνο,
κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής Α’.
3. Ισαακίδου Αικατερίνη, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων Α’, αναπληρούμενη από την Τσιούτσιουλα
Πασχαλιά, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων Α’.
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Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής.

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

Δ. Την τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας των διαδικασιών των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών (άνω και κάτω των ορίων) προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας (πλην της Μεταφοράς Μαθητών και των
διαγωνιστικών διαδικασιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής), αποτελούμενη
από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Παπουτσή Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Μηχ/κων Η/Υ Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον
Σιδηρόπουλο Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Γ’.
2. Σοφιάνωφ Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων – Μηχ/γων Μηχ/κων Α’, αναπληρούμενο από τον
Μπέλλο Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Α’.
3. Βασιλείου Ελένη, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Α’, αναπληρούμενη από τον Πατερίτσα
Βασίλειο, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Β’.

Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.

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

Ε. Την τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών όλων των
διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1.Σταυρίδη Συμεών, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο
από τη Γούναρη Ευαγγελία, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Α’.
2. Κοτσιμπού Μαρία, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Πολεοδομίας Α’, αναπληρούμενη από την Πόγκα Ερασμία, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού –
Οικονομικού Β’.
3. Παναγουλάκη Σταυρούλα, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Α’, αναπληρούμενη από την
Αργυροπούλου Μελάγια, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’.

Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στα άρθρα 127 και 221 § 11
περίπτωση α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Οι παραπάνω Α, Β, Γ, Δ, και Ε επιτροπές υποχρεούνται στη σύνταξη πρακτικών των
πεπραγμένων τους υπογεγραμμένων σε πέντε (5) αντίτυπα και στην έγκαιρη υποβολή αυτών,
συνοδευόμενα από διαβιβαστικό έγγραφο της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής, στο Τμήμα
Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας.

2. Εγκρίνει τις εν λόγω επιτροπές αξιολόγησης και διενέργειας όλων των διαγωνιστικών
διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) και τη διάρκεια ισχύος τους, η οποία θα εκκινεί από την
έγκρισή τους και για ένα (1) έτος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 358

ΘΕΜΑ 55ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/201 για ένα έτος,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 27686/1146/5-
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
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές, η ισχύς των οποίων θα εκκινεί από την έγκρισή

τους και για ένα (1) έτος, ως εξής:

Α. Την τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών, υλικών, εργασιών και παροχής
υπηρεσιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη
από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Κληματαριώτη Δημήτριο, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Α’, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από τον Πατερίτσα Βασίλειο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Β’.
2. Κριτσιμά Διαμαντή, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Α’, αναπληρούμενο από την
Κλαρούδα Ιωάννα, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Α’.
3. Γίγα Κωνσταντίνο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών – Δομικών Έργων Β’, αναπληρούμενο από την
Γκιζάνη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών Α’.

Β. Την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών &
προμηθειών οχημάτων «leasing και ελεύθερου εμπορίου (μεταχειρισμένων & καινούργιων)» για
τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Βεζύρη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον
Σοφιάνωφ Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών Α’.
2. Κωστόπουλο Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Α’, αναπληρούμενο από τον
Μανή Δημήτριο, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών Α’.
3. Αδάμ Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων Α’, αναπληρούμενο από τον
Βουγιουκαλάκι Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Α’.

Γ. Την τριμελή επιτροπή παραλαβής παροχής υπηρεσιών, εργασιών και προμήθειας
υλικών των διαδικασιών απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας,
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Λιάσκου Μαριάννα Ελπίδα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Β’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από τη
Γαβρίλη Ελένη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’.
2. Χατζηπροδρόμου Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη από την
Αθανασίου Μαρία, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής Α’.
3. Γκούνη Σταυρούλα, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ Α’, αναπληρούμενη από την Φεργάδη Άννα,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’.

Δ. Την τριμελή επιτροπή παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων (κίνησης και
θέρμανσης) και λιπαντικών της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και
μέχρι την ολοκλήρωσή της, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Αδάμ Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από
τον Γκιζάνη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Τεχνικών – Εργοδηγών Α’.
2. Βουγιουκαλάκι Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Α’, αναπληρούμενο από τον
Γίγα Κωνσταντίνο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών – Δομικών Έργων Β’ .
3. Παλιούρα Κωνσταντίνο, κλάδου ΥΕ Οδηγών – Χειριστών Γ’, αναπληρούμενο από τον Κανόνη
Ιορδάνη, κλάδου ΔΕ Οδηγών Α’.

Ε. Την τριμελή επιτροπή παραλαβής προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών και
παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής για τις ανάγκες των οχημάτων (υπηρεσιακών,
leasing, μεταχειρισμένων, μηχανημάτων και φορτηγών) της Π.Ε. Εύβοιας, αποτελούμενη από
τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Πολίτη Ευάγγελο, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από
την Αϊδίνη Ελένη, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Α’.
2. Ανυφαντή Γεωργία, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Β’, αναπληρούμενη από τον
Γκιζάνη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Τεχνικών – Εργοδηγών Α’.
3. Αδάμ Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων Α’, αναπληρούμενο από τον Παλιούρα
Κωνσταντίνο, κλάδου ΥΕ Οδηγών – Χειριστών Γ’.
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ΣΤ. Την τριμελή επιτροπή παραλαβής εξειδικευμένων προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών απευθείας αναθέσεων για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας,
αποτελούμενη από τους:
1. Γιαννάκη Σπυρίδωνα, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τη
Γεδεών Ιωάννα Μαρία, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων Α’.
2. Ρέγα Σαράντη, κλάδου ΠΕ Βιολογίας – Ιχθυολογίας Α’, αναπληρούμενο από την Καραντώνη
Αργυρούλα, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων Α’.
3. Θεοδώρου Αλέξανδρο, κλάδου Π.Ε. Κτηνιάτρων Α’, αναπληρούμενο από τον Λαδογιάννη
Νικόλαο, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής Α’.

Οι παραπάνω Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ Επιτροπές υποχρεούνται στη σύνταξη Πρωτοκόλλου
παραλαβής είτε προμήθειας υλικών είτε παροχής υπηρεσιών και στην έγκαιρη υποβολή αυτού,
υπογεγραμμένο σε πέντε (5) αντίτυπα, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο της εκάστοτε
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας.

2. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παροχής υπηρεσιών
διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών
αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Λαγουδάκη Ελένη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενη από την Θεοδώρου Καλλιόπη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Β’.

2. Φεργάδη Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη από τον Μοίρο
Βασίλειο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’.

3. Μαμμή Χρήστο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’, αναπληρούμενο από την
Μπισμπικοπούλου Αναστασία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’ .
Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της

γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής και υποχρεούνται στη σύνταξη μηνιαίου
Πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών και στην έγκαιρη υποβολή αυτού,
υπογεγραμμένο σε πέντε (5) αντίτυπα, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο, στο Τμήμα
Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας.

Το έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή της προόδου
εκτέλεσης των εργασιών και της παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς
το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και
των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας, καθώς και ο
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχός τους, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της.

3. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την
παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των
κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης», αποτελούμενη από τους:

1. Πατεράκη Αντώνιο, κλάδου ΥΕ Συντηρητών Δ’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την
Κονιδάρη Χρυσούλα, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων Δομικών Έργων Α’.
2. Τσάγκα Μαρία, κλάδου ΥΕ Επιμελητών Β’, αναπληρούμενη από την Φραντζεσκάκη Μαρία,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Α’.
3. Φεργάδη Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη από τη Θεοδώρου
Καλλιόπη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Β’.

Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής και υποχρεούνται στη σύνταξη μηνιαίου
Πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών και στην έγκαιρη υποβολή αυτού,
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υπογεγραμμένο σε πέντε (5) αντίτυπα, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο, στο Τμήμα
Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας.

Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Να παρακολουθεί και να ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της

σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και να εισηγείται τη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

β) Να συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών.
γ) Να ελέγχει τη σωστή τήρηση του Βιβλίου συμβάντων, το οποίο τηρείται στο ισόγειο

(υποδοχή) του κτιρίου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.

4. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης
προμήθειας αναλωσίμων ειδών (τόνερ, μελανιών, drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών
μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και fax για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού και του ΚΕΔΔΥ,
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Παπουτσή Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την
Παρασκευοπούλου Δήμητρα, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Α’.
2. Ζάχος Ηρακλής, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Α’, αναπληρούμενο από τον Μουργιά Δημήτριο,
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Α’.
3. Γκούνη Σταυρούλα, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ Α’, αναπληρούμενη από τον Λούκα Βασίλειο,
κλάδου ΔΕ Τεχνικών Β’ .

Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής και υποχρεούνται στη σύνταξη μηνιαίου
Πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών και στην έγκαιρη υποβολή αυτού,
υπογεγραμμένο σε πέντε (5) αντίτυπα, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο, στο Τμήμα
Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας.

Το έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή των
προμηθευόμενων ειδών της εν λόγω σύμβασης και η ορθή εκτέλεσή της προόδου αυτής για την
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας και του ΚΕΔΔΥ, καθώς και ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχός
τους, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή
της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 359

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση: α) της διενέργειας διεθνούς συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του
έργου: “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας
με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (CPV 77100000-1) στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στη Π.Ε. Βοιωτίας» β) των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών και γ) της δαπάνης και της δέσμευσης πίστωσης του ποσού
των 60.655,58€, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12117/454/4-02-
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:
α) Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχή

υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες
τύπου Mcphail στους ελαιώνες (CPV 77100000-1), στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής

ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ



62

Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2019, στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού
53.677,50€, πλέον ΦΠΑ 13% (6.978,08€) και συνολικά 60.655,58 €, που θα βαρύνει τους ΚΑΠ
2019 της Π.Ε. Βοιωτίας (ΚΑΕ 02.073.5241).

β) Τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
γ) Την δαπάνη και την δέσμευση πίστωσης, ποσού 60.655,58 €.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε πως ψηφίζει με επιφύλαξη την εισήγηση,
διατηρώντας το δικαίωμα να απαιτηθεί επιστροφή των κρατήσεων για δακοκτονία στις περιοχές
που δεν έγινε”.

Επιμένει πως υπάρχει ζήτημα για το πως υλοποιείται η δακοκτονία, καθώς “πέρυσι δεν
έγινε καθολικά και υπήρξαν σοβαρές συνέπειες… Δεν αξιολογήθηκε μέχρι σήμερα η
αποτελεσματικότητά της... Πως οργανώθηκε; Πότε και πως έγιναν οι αναγκαίες διαγωνιστικές
διαδικασίες και πόσο έγκαιρα ξεκίνησε η δράση; Με αυτά τα ζητήματα ανοιχτά και χωρίς
ουσιαστική συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους αγρότες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε...”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 360

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού
της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “TTR 2019 ” στο Βουκουρέστι
από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26853/144/5-02-
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 “TTR 2019” στο Βουκουρέστι (Ρουμανία), από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2019.

(Αναχώρηση - μετάβαση 20/02/2019, επιστροφή 24/02/2019).
Η αναχώρηση - μετάβαση στις 20/02/2019 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι

απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και της
συμμετοχής της Περιφέρειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 20/2/2019 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 24/2/2019

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, διότι “κανένας απολογισμός δεν
έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα για ανάλογη δραστηριότητα της Περιφέρειας, ούτε έχουν διατυπωθεί
συγκεκριμένες επιδιώξεις και στόχοι για αυτό το ταξίδι...”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 361
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χαράλαμπος Σανιδάς Ιππολύτη Μπαλκούρα

Ευστάθιος Κάππος

Δημήτριος Βουρδάνος

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Ηλίας Σανίδας

Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1. Προμήθεια δεκαπέντε (15)
πολύμπριζων πέντε (5) θέσεων
με διακόπτη για τις ανάγκες του
Τμήματος Πληροφορικής της
Π.Ε Εύβοιας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Εμπόριο-Service Μηχανών Γραφείου-
Αναλώσιμα Η/Υ-Χαρτικά-Σφραγίδες
Βαρατάση 4 Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 066129547

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

9451/443 149/21-01-2019
Πρακτικό 4ο, θέμα: 37ο, α/α: 23
ΑΔΑ: 6Ε9Ε7ΛΗ-5Δ1

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1699

17878/698
ΑΔΑ: 6ΛΥΧ7ΛΗ-ΨΝΚ

99,14€

2. Παροχή υπηρεσιών για την
αποκατάσταση βλάβης
(βραχυκύκλωμα) στο
Αμφιθέατρο της Π.Ε. Εύβοιας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΡΟΣ
Ηλεκτρομηχανολογικές Εφαρμογές
Αντιγόνου 24 Χαλκίδα
ΑΦΜ: 063110150
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

9451/443 149/21-01-2019
Πρακτικό 4ο, θέμα: 37ο, α/α: 2
ΑΔΑ: 6Ε9Ε7ΛΗ-5Δ1

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0851

17860/700
ΑΔΑ: 6ΓΞΙ7ΛΗ-ΟΡΘ

86,80€

3. Προμήθεια διακοσίων είκοσι
πέντε (225) κομματιών
βασιλόπιτας και μίας
στρογγυλής, συνολικού βάρους
τριάντα δύο κιλών για την
εκδήλωση της κοπής
πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους
2019 της Π.Ε. Εύβοιας που θα
λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο της
Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
Αρτοποιείον – Είδη Ζαχαρ/κης
Αγ. Ιωάννη Ρώσου - Βασιλικό Εύβοιας
ΑΦΜ: 997835690
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

9451/443 149/21-01-2019
Πρακτικό 4ο, θέμα: 37ο, α/α: 18
ΑΔΑ: 6Ε9Ε7ΛΗ-5Δ1

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0899

17846/693
ΑΔΑ: Ω5ΘΔ7ΛΗ-ΦΑ4

198,40€
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