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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 28ης Φεβρουαρίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 9
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.,
συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.
44/5-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 41826/520/22-02-2019
πρόσκλησης του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ.8/18-02-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 35388/228/14-02-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, [σχετικά με την
άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30.10.2018 απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας] .
ΘΕΜΑ 3ο: Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό Α598/2018 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.(οικ.) 38780/245/19-02-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
άσκηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 123/2019
απόφασης του του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ’ αριθμ. 792/2018 πράξης
του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου .
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ΘΕΜΑ 5ο: Κώλυμα της δικηγόρου Ευθυμίας Αργυροπούλου να παρασταθεί στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας και αίτημα για αντικατάσταση της .
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρων προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” κατά της
Παναγιώτας Σιάφα και λοιπών (σύνολο 251)] .
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Μιχαήλ
Σκουρτανιώτη κλπ (συν. 9)] .
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» .
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την αγωγή της Ελένης Θαλασσινού και του Γεωργίου
Ρουμελιώτη] .
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με πιθανή αναπροσαρμογή των μηνιαίων μισθωμάτων των οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας] .
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33951/74/13-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
( χιονόπτωση της 13/2/2019), Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/34090/13-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Χιονοπτώσεις – Βροχοπτώσεις από 05/02/2019), Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32205/81/11-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας, περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της
Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29211/118/6-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πλημμύρες , καταπτώσεις από την 6/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34028/140/12.2.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(χιονοπτώσεις και καταπτώσεις από την 12/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36717/150/15.2.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(χιονοπτώσεις από την 15/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης ύψους 60.000,00 € και έγκριση διαδικασίας του Ν. 4412/2016
άρθρο 32, παρ. 2γ ‘’η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
εκτέλεση του έργου: « Έργα - άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019 », Προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 689/32486/11-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες αποκατάστασης ζημιών που
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προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στο Κωπαϊδικό Πεδίο του Ν. Βοιωτίας από 11-02-2019, Π.Ε.
Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 756/36040/14-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του Κηφισού Ποταμού, στην
περιοχή Θουρίου (από 14-02-2019), Ν. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 612/29078/06-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό της επαρχιακής οδού Θηβών
- Ερυθρών του επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Βοιωτίας από 06-02-2019 .
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 52.638,00 €, για
αποχιονισμό και ρίψη άλατος σε οδούς αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, από 12-01-2019 έως
31-01-2019 .
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 2.287,80 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο Ν. Βοιωτίας από 14-01-2019, (καθαρισμός ρείθρων στην
περιοχή «ΚΑΛΑΜΙ» Λιβαδειάς Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και στην περιοχή Αγίας Τριάδας στο
επαρχιακό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Αγίας Τριάδας – Αγίας Άννας) , Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 8.035,20 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (καθαρισμός ερείσματος στο 4ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θηβών - Λιβαδειάς)
στο Ν. Βοιωτίας από 25-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 738/35243/14-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ερεισμάτων και ρεμάτων στις
περιοχές Ακραίφνιο, Πελασγία, Κόκκινο του Ν. Βοιωτίας, από 14-02-2019 .
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
συρματοκιβωτίων στον Χείμαρρο Τολοφώνας Β’ Φάση», β) των όρων και των λοιπών τευχών
της δημοπράτησης - προϋπολογισμού 230.000€, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 26o: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 188/28-01-2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής,
ως προς τον αριθμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Περιφερειακός δρόμος
Τρίκορφου Α’ Φάση», προϋπολογισμού 1.486.000,00 € », Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 27o: Λήψη απόφασης περί διάλυσης της σύμβασης του
έργου:
«Προστασία
διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας» και συνέχισης ολοκλήρωσης του έργου με άλλο
ανάδοχο, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση: α) της υπ΄ αριθ. 31163/680/8-2-2019 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 και β) του πρακτικού
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιστήριξη πρανών λόγω κατολίσθησης της εθνικής
οδού Ε.Ο.. 27 Άμφισσα Θερμοπυλών - Περιοχή ΑΪ- Λιώσα», προϋπολογισμού 278.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες
κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας » και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού
430.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση α) των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του
έργου: « Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια Νομού», β) της
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διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 800.000,00€ με
ΦΠΑ., Π.Ε Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών της
γέφυρας στο Δ.Δ. Πλατάνου επί του επαρχιακού δρόμου Γαρδίκι - Πλάτανος (γέφυρα Ινάχου)
του Δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση α) της δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή κόμβου εισόδου ΤΚ
ΑΥΛΑΚΙΟΥ ”, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης, προϋπολογισμού
350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών τμημάτων της επαρχιακής οδού Ξυλικοί - Μενδενίτσα - Αμφίκλεια». Προϋπολογισμού:
120.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή Λιμένα Αγ.Κωνσταντίνου”, β)
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης, προϋπολογισμού 9.800.000 € με
Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση των πρακτικών (Ν01 - Ν01α) της επιτροπής διαγωνισμού για την
δημοπρασία του έργου: «Αποκατάσταση σπηλαιώσεων στο Λιμένα Λιναριάς Σκύρου (Λ.Τ.
Σκύρου)», προϋπολογισμού 69.340,00 €, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών
ναών Άτταλης”, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 12.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και
λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας, αρδευτικής περιόδου έτους 2019» και ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση: α) του 2ου πρακτικού του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας», υποέργο: Υλοποίηση παρεμβάσεων
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα Θήβα –
Λιβαδειά – όρια νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας» και β) κατακύρωση σύμβασης της δημοπρασίας,
προϋπολογισμού 3.500.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση: α) του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού
πεδίου» για το έτος 2019 και β) κατακύρωση του έργου, προϋπολογισμού 239.000,00 € με ΦΠΑ
Π.Ε. Βοιωτίας .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού: «Προμήθειας και
μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος 2019», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού: «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος
έτους 2018», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
αυτόματων απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού
40.000,00€ με ΦΠΑ, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Φθιώτιδας .
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη μεταφορά
μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2018-2019 .
ΘΕΜΑ 45o: α) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και β)
μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 402/18-02-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. .
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 35231/1428/14-2-2019 σύμβασης (ως
προς το άρθρο 4) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας .

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση
του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης σχ. έτους 2019-2020, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών για το χρονικό
διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, του σχολικού έτους 2017 – 2018, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση: α) κήρυξης αναδόχων μαθητικών δρομολογίων ως έκπτωτων και β)
κήρυξης μαθητικών δρομολογίων ως άγονων, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ -ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 52o: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του από 15-1-2008 αρχικού συμφωνητικού
μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στη Λαμία, όπου στεγάζεται η
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, λόγω αλλαγής στοιχείων του
εκμισθωτή, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για δαπάνες προμήθειας,
παροχής υπηρεσιών, επιδομάτων και δαπανών εθνικού χαρακτήρα, οικονομικού έτους 2019 .
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
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ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΘΕΜΑ 60ο: Λήψη απόφασης περί παραπομπής ρύθμισης χρέους της εταιρείας με τη επωνυμία
«ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΛΙΟΥΚΟΥ Ο.Ε.», στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση μετακίνησης της κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σμύρνη, (πρόσκληση για την 1η κυριακή της Ορθοδοξίας από 15
έως 19/3-2019) και έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 62ο: 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 63ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, ΠΕ Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 67ο: 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 .
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση μετακινήσεων του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα [28η Διεθνής Έκθεση τροφίμων,
ποτών κ.λ.π. στη Θεσσαλονίκη - Διεθνής Έκθεση στα Σπάτα ] .
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΘΕΜΑ 69ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σε σχολεία και φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 70ο: Παραχώρηση χώρου στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Φωκίδας .
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Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και
προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της, Βασίλειος Φακίτσας.
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κ. Βασιλείου
Φακίτσα, επτά (7):
Οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Θωμάς
Γρεβενίτης, Γεώργιος Γκικόπουλος και Παναγιώτης Ευαγγελίου .
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Δημήτριος Βουρδάνος
καθώς και το αναπληρωματικό του μέλος .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/502-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας .
Επίσης, στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Κος Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ .
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και προεδρεύων στη σημερινή συνεδρίαση πρότεινε να συζητηθούν και τα
παρακάτω θέματα, ως έκτακτα :
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Εύβοιας .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης κρίνεται αναγκαία διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της Ο.Ε., λόγω της ημερομηνίας ορισμού της
δικάσιμου της προσφυγής που εμπεριέχεται στο θέμα .
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη και
Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στην έκθεση DETROP-OENOS 2019 - 28η
Διεθνής Έκθεση τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας & 7ης Διεθνής
Έκθεσης Οίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 02/03/2019 έως 04/03/2019, στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, λόγω του
κατεπείγοντος των ημερομηνιών που αφορούν στο θέμα .
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 οδοιπορικών υπαλλήλων ΠΕ Φθιώτιδας, οικονομικού
έτους 2019, ΠΕ Φθιώτιδας .
Το θέμα εισέρχεται ως έκτακτο λόγω τροποποίησης της καθιερωμένης συνεδρίασης της
Ο.Ε.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την
πραγματοποίηση συνεδρίου με τίτλo: «Fostering the role of public authorities as demanders of
innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως
προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy», που θα
πραγματοποιηθεί στις 6-7 Μαρτίου, στην πόλη Τάμπερε της Φιλανδίας , ΠΕ Φθιώτιδας .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, διότι δεν υπάρχει
χρονικό περιθώριο για την λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της
Επιτροπής λόγω της καταληκτικής προθεσμίας υλοποίησης του ανωτέρω έργου.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αγοράς ακινήτου για τον όρχο των οχημάτων της Π.Ε. Φωκίδας .
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Το θέμα εισέρχεται ως έκτακτο επειδή πρέπει να μεταφερθούν άμεσα, στο προς αγορά
ακίνητο, όλα τα υλικά του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω επισκευής της αποθήκης στην οποία
φυλάσσονταν.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: 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 .
Το θέμα εισέρχεται ως έκτακτο λόγω νέων δεδομένων στις διαδικασίες ανάθεσης από την
Οικονομική Επιτροπή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για λήψη σχετικής
απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση .
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων – ΚΑΠ 2019 της Π.Ε. Ευρυτανίας για «Τεχνική
υποστήριξη εγκατάστασης & λειτουργίας του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας –
Κ.Ι.Π.Ε», Π.Ε. Ευρυτανίας .
Το θέμα εισέρχεται ως έκτακτο λόγω τροποποίησης της καθιερωμένης συνεδρίασης της
Ο.Ε. και τα εγκαίνια του Μουσείου έχουν προγραμματιστεί για την 24η Μαρτίου 2019, ως εκ
τούτου οι ημερομηνίες και τα χρονικά περιθώρια για τις ενδιάμεσες διοικητικές διαδικασίες που
απαιτούνται είναι περιορισμένα.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης διάθεσης μηχανημάτων έργου της εταιρείας
«Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου AE» προς την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Π.Ε.
Ευρυτανίας .
Το θέμα εισέρχεται ως έκτακτο λόγω λήξης της δωρεάν παραχώρησης και της επιτακτικής
ανάγκης για χρήση των μηχανημάτων από την Π.Ε. Ευρυτανίας, εν όψει νέας επιδείνωσης του
καιρού.
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 427
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.41901/1719/22-022019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019, ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

λοιπά έξοδα μετακίνησης 10
υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών
1

Έργων ΠΕ Ευβοίας για το
Μάρτιο 2019
Έγγραφο 41352/962/21-2-

ΚΑΕ

02.02.073.0719.
01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι το αντίτιμο
των εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

650,00

69.800,65

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

64.989,06
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2019 της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

Ημερήσια αποζημίωση

02.02.073.0721.
01

μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 10
2

υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ευβοίας για το
Μάρτιο 2019
Έγγραφο 41352/962/21-2-

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717

4.161,59

650,00

36.290,00

400,00

10.000,00

383,16

51.200,00

2.083,16

167.290,65

3.280,00

32.360,00

2019 της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
Έξοδα διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό & εξωτερικό 10

02.02.073.0722.
01

υπαλλήλων της ΠΕ Ευβοίας
3

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το Μάρτιο 2019
Έγγραφο 41352/962/21-22019 της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

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

2.528,00

7.072,00

Την αμοιβή Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της ΠΣΕ, στο
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας στη
δικάσιμο της 05/03/2019 ή σε
4

κάθε αναβολή ορισθείσα, για

02.02.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

30.948,56

19.868,28

την αρ.Γ.Α.Κ.6561/2018
(Ε.Α.Κ.45/2018) αγωγή της
Ελένης Θαλασσινού και του
Γεωργίου Ρουμελιώτη
ΣΥΝΟΛΟ

40.918,15

124.289,34

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 428
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη και
Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στην έκθεση DETROP-OENOS 2019 - 28η
Διεθνής Έκθεση τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας & 7ης Διεθνής
Έκθεσης Οίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 02/03/2019 έως 04/03/2019, στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 75/42132/22/02/2019
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, κ. Καραγιάννη Κων/νου, και του Περιφερειακού Συμβούλου, κ Αποστολόπουλου
Κωνσταντίνου, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια στην έκθεση DETROPOENOS 2019 - 28η Διεθνής Έκθεση τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού &
Συσκευασίας & 7ης Διεθνής Έκθεσης Οίνου», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 02/03/2019 έως
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04/03/2019, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης», στην οποία συμμετέχει η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι: “Δεν υπήρξε
ποτέ κανείς απολογισμός για ανάλογες δραστηριότητες ” .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 429
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 οδοιπορικών υπαλλήλων ΠΕ Φθιώτιδας, οικονομικού
έτους 2019, ΠΕ Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
43455/1727/25/02/2019 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 δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για οδοιπορικά υπαλλήλων ΠΕ
Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το μήνα ΜΑΡΤΙΟ Οικονομικού έτους
2019, ως εξής:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΕ

02.01.073.0719.
01

1

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3

02.01.073.0721.
01

02.01.073.0722.
01

Περιγραφή ΚΑΕ

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0719

ΚΑΕ 0721

ΚΑΕ 0722

0,00

0,00

0,00
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔ.Ε.

02.01.073.0719.
01

4

5

6

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0719.
01

7

8

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0721.
01

9

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0722.
01

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0719.
01

10

11

12

13

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0721.
01

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0722.
01

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

100,00

200,00

50,00

50,00

50,00
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δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

14

15

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0722.
01

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

16

17

18

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

19

20

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

21

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0722.
01

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

22

23

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

50,00

500,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

3.000,00

100,00

1.000,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

1.000,00

150,00

400,00

550,00
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24

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

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

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0722.
01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0721.
01

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

02.01.073.0722.
01

02.01.073.0719.
01

02.01.073.0722.
01

02.01.073.0719.
01

0,00

200,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

100,00

2.500,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

2.500,00

500,00

500,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η

150,00

50,00

600,00
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δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

35

36

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0722.
01

02.01.073.0719.
01
37

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

38

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

39

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

02.01.073.0722.
01

02.01.073.0719.
01

40

41

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

42

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722.
01

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

43

44

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

100,00

350,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

700,00

150,00

1.250,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

600,00

250,00

100,00

250,00
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45

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

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

46

47

48

49

50

51

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0719.
01

02.01.073.0722.
01

52

53

54

55

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0721.
01

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0722.
01

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜΠΣΕΑ

02.01.073.0719.
01

100,00

100,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

250,00

200,00

100,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

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

500,00

100,00

100,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η

100,00

100,00

250,00

15
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χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

56

57

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜΠΣΕΑ

02.01.073.0721.
01

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜΠΣΕΑ

02.01.073.0722.
01

Γραφείο Περιφερειάρχη

02.01.073.0719.
01

58

Γραφείο Περιφερειάρχη
59

Γραφείο Περιφερειάρχη
60

61

62

63

02.01.073.0721.
01

02.01.073.0722.
01

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας - ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

02.01.073.0719.
01

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ειδικοί Σύμβουλοι

02.01.073.0721.
01

02.01.073.0722.
01

02.01.073.0719.
01

64

Ειδικοί Σύμβουλοι
65

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

100,00

100,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

100,00

200,00

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

600,00

100,00

100,00

100,00
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Ειδικοί Σύμβουλοι
66

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00
9.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

11.450,00

2.700,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 430
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την
πραγματοποίηση συνεδρίου με τίτλo: «Fostering the role of public authorities as demanders of
innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως
προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy», που θα
πραγματοποιηθεί στις 6-7 Μαρτίου, στην πόλη Τάμπερε της Φιλανδίας , ΠΕ Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45219/1773/27-022019 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 της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος
αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως:

Α/Α

1

Δαπάνη
Διαμονή & αεροπορικά
εισιτήρια για συμμετοχή
στο συνέδριο τoυ έργου με
τίτλo: «Fostering the role of
public authorities as
demanders of innovation
through public
procurement –
Ενισχύοντας τον ρόλο των
Δημόσιων Αρχών ως
προμηθευτών καινοτομίας
μέσω δημοσίων
συμβάσεων» και
ακρωνύμιο «i-Buy» το
οποίο συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα
«INTERREG EUROPE»,
που θα πραγματοποιηθεί
στις 6-7 Μαρτίου, στην
πόλη Τάμπερε της
Φιλανδίας.

Προμηθευτής

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ε.Π.Ε.

Απόφαση
Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
24/3-1-2019
ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.:071
ΚΑΕ: 9899
(85%)
2.091,00€

ΑΦΜ: 800550386
ΔΟΥ:ΙΓ Αθηνών
Πατησίων 162 Τ.Κ.11257 -Αθήνα
56/9-1-2019
ΑΔΑ: ΩΥΛ27ΛΗΦΦΨ

Ε.Φ.:071
ΚΑΕ: 9459
(15%)
369,00€

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

Αρ. Δέσμευσης:
3/4-1-2019
ΑΔΑ:
6ΖΟ37ΛΗ-ΛΚΜ
ΑΔΑΜ:
18REQ00400438

2.460,00€

Αρ. Δέσμευσης:
976/14-1-2019
ΑΔΑ:
78ΚΧ7ΛΗ-Τ3Π
ΑΔΑΜ:
18REQ004270306

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε Λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την επισήμανση ότι: “ Ο Λαός της
Στερεάς, από αυτού του είδους τις διοργανώσεις, δεν μπορεί να περιμένει κάτι .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 431
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ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αγοράς ακινήτου για τον όρχο των οχημάτων της Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44803/710/26-22019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της 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 αγορά ακινήτου, ιδιοκτησίας Ιωάννη Φουσέκη στην Άμφισσα - μοναδικού
προσφερόμενου και κατάλληλου - προκειμένου να μεταφερθεί ο όρχος των οχημάτων και οι
υπάλληλοι του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας. Η τιμή της αγοράς του ακινήτου
ανέρχεται στα 375.000 € και έχει ενταχθεί ως έργο στην ΣΑΕΠ 066(337/2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ως εκπρόσωπος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ζήτησε να
εκφράσει πρωτίστως γνώμη ο Δήμος, για την θέση της εγκατάστασης .. ο Κος Ευστάθιος
Κάππος εξήγησε ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δήμου, γεγονός που αποδέχτηκε ο Κος
Γκικόπουλος και συνεχίστηκε κανονικά η ψηφοφορία .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 432
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: 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. 45125-1351/26-22019 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 την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

Α/
Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών
για τηνδιεξαγωγή σεμιναρίου
την 15-3-19 με θέμα τον
κατασταλτικό έλεγχο δαπανών
για τους υπαλλήλους
τωνΔ/νσεων Δ/κου- Οικ/κού
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στα πλαίσιας της
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
και της κατάργησης του
προληπτικού ελέγχου
δαπανών, σύμφωνα με το Ν.

02.05.073.0899.
01

3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΛΟΙΠΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

2.000.00

49.717.00

47.270.00

2.447.00

2000,00

49.717,00

47.270,00

2.447,00

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 433
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων – ΚΑΠ 2019 της Π.Ε. Ευρυτανίας για «Τεχνική
18
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υποστήριξη εγκατάστασης & λειτουργίας του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας –
Κ.Ι.Π.Ε», Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45942/759/27/
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 κατα πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος 2019 για την ΠΕ Ευρυτανίας, ως εξής:
Ποσό
Ποσό
Α/Α

Αιτιολογία

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε

δέσμευσης
πίστωσης

εγκεκριμένου
προϋπολογισμο
ύ και
αναμορφώσεις
έτους 2019

1

Η δαπάνη αφορά την
υπηρεσία με τίτλο «Τεχνική
Υποστήριξη για την
εγκατάσταση και λειτουργία
του Κέντρου Ιστορίας
Πολιτισμού Ευρυτανίας»,
σύμφωνα με τις αριθμ.
12/2018 & 17/2019
αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Π.Σ.Ε περί έγκρισης
Τεχνικού Προγράμματος
Π.Ε.Ευρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο
(ΚΑΠ2019)
19REQ004529481

Δεσμευθέν

Υπόλοιπο

ποσό πριν

πίστωσης

την

διαθέσιμο

παρούσα

για

εισήγηση

δέσμευση

387.741,87

10.314,53

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται
ειδικά
03.071

(Τεχνική υποστήριξη

9779.01

για την εγκατάσταση

24.000,00

422.056,40

και λειτουργία του
κέντρου Ιστορίας
Πολιτισμού
Ευρυτανίας)

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε λευκή ψήφο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 434
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης διάθεσης μηχανημάτων έργου της εταιρείας
«Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου AE» προς την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
46238/129/27/02/2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας)
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της δωρεάν παραχώρησης από την εταιρεία του Χιονοδρομικού
Κέντρου Καρπενησίου ΑΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, λόγω της εκτεταμένης και
συνεχιζόμενης κακοκαιρίας που πλήττει την Π.Ε. Ευρυτανίας, των κάτωθι μηχανημάτων έργου:
1. Εκχιονιστικό μηχάνημα ROLBA 1200, ΜΕ72721 Ι.Χ.
2. Εκχιονιστικό μηχάνημα ROLBA 400
3. Εκχιονιστικό μηχάνημα, λάμα INTERNATIONAL, ΚΗΑ1532
με τις εξής προϋποθέσεις:
 Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας θα διαθέτει χειριστές για τα μηχανήματα και θα
αποτελεί ευθύνη της η ορθή χρήση αυτών.
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ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51

 Πριν τη χρήση των μηχανημάτων και κατά την παράδοσή τους η εταιρεία του
Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου ΑΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας θα προβούν από κοινού σε έλεγχο της σωστής λειτουργίας
τους.
 Οι δαπάνες για τη λειτουργία και τυχόν βλάβες που θα προκύψουν θα βαρύνουν
αποκλειστικά την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
 Κατά την παράδοση και παραλαβή των ανωτέρω μηχανημάτων θα συνταχθεί
Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας και της εταιρείας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου ΑΕ, θα γίνει
καταγραφή όλων των παρελκόμενων και μετά το πέρας της παραχώρησης θα πραγματοποιηθεί
λεπτομερειακός έλεγχος των μηχανημάτων για τη σωστή λειτουργία τους.
Έως την 30η Απριλίου 2019.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 435
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 8/18-02-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 8/18-02-2019 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 436
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 35388/228/14-02-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, [σχετικά με την
άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30.10.2018 απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ. 35970/231/
14/02/2019 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 35388/228/14-02-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να ασκηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης ΚΑΤΑ
«1.Της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ / ΔΧΩΡΣ / 76104 / 1176/30.10.2018 (ΘΕΜΑ: «Έγκριση Αναθεώρησης
του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική
Έγκριση αυτού» - ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 299/14.12.2018 – ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας
17.12.2018) Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ιδίως κατά το μέρος της που αφορά την κατά παράβαση του Συντάγματος και των
εκτελεστικών του Συντάγματος Νόμων προσβολή του προστατευτέου ‘‘Δελφικού Τοπίου’’, όπως
αυτό προσδιορίζεται βάσει της υπ’ αριθ. 8/07.02.1981 (Θέμα: «Περί προστασίας της ευρύτερης
περιοχής Δελφών» - ΦΕΚ τ. Β΄551/15.09.1981) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του
Πρωθυπουργού, (α) του Αναπληρωτή Υπουργού Συντονισμού και των Υπουργών (β) Γεωργίας,
(γ) Βιομηχανίας και Ενέργειας, (δ) Δημοσίων Έργων, (ε) Χωροταξίας, Οικισμού και
Περιβάλλοντος, (στ) Οικονομικών, (ζ) Πολιτισμού και Επιστημών, (η) Κοινωνικών Υπηρεσιών (θ)
Εμπορικής Ναυτιλίας και (ι) του Υφυπουργού Συντονισμού και 2. Κάθε άλλης πράξης και
παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1, πράξη.»
(ii) Να διοριστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Γεώργιος Νικόπουλος του Δήμου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 36338) κάτοικος Αθηνών, επί
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της οδού Σόλωνος αριθ. 39 -Τ.Κ. 10672, στον οποίο παρέχεται η ειδική εντολή,
πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας εξ ονόματος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
και για λογαριασμό της:
- ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, την ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως.
- ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ,
γραπτά και προφορικά, την προαναφερόμενη Αίτηση Ακύρωσης κατά τη δικάσιμο που θα
οριστεί και, σε περίπτωση αναβολής, στις μετ’ αναβολή δικασίμους, υπογράφοντας και
καταθέτοντας Προσθέτους Λόγους, Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά ενεργώντας
οτιδήποτε είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής και πληρεξουσιότητας.
(iii) ΕΓΚΡΙΝOYME ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧOΜΑΣΤΕ από τώρα, ως ισχυρές, νόμιμες και έγκυρες,
την άσκηση της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης και όλες τις προμνημονευόμενες ενέργειες του
προαναφερόμενου Δικηγόρου, ως εντολοδόχου και πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι επιθυμεί η εν λόγω Αίτηση Ακύρωσης να δικαστεί,
ακόμη και σε περίπτωση μη παράστασής της, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
(iv) Να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου Γεωργίου Νικόπουλου, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής :
- Για τη σύνταξη/κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης το ποσό των 331 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
(= 79,44€), ήτοι ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 410,44 ευρώ
- Για την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και την κατάθεση
υπομνήματος το ποσό των 982 ευρώ [491 € η παράσταση, 491 € το υπόμνημα] συν Φ.Π.Α.
24% (= 235,68€), ήτοι ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.217,68 ευρώ
- Τυχόν πρόσθετοι λόγοι το ποσό των 491 € συν Φ.Π.Α. 24% (= 117,84 €), ήτοι ποσό
[αμοιβή και Φ.Π.Α] 608,84 €.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας ότι: “Το Χωροταξικό της
Περιφέρειας δεν συζητήθηκε συγκεκριμένα και ολοκληρωμένα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και
στο Περιφερειακό Συμβούλιο ...
Επειδή δεν υπάρχει εκτίμηση συλλογικού οργάνου… ούτε και γνώμη οποιουδήποτε αρμόδιου
κοινωνικού φορέα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα…..
Επειδή οι κάτοικοι της περιοχής είναι εντελώς ανενημέρωτοι…..
Επειδή η εισήγηση δεν περιέχει την ουσιώδη βάση της όποιας διαφορετικής άποψης έχει η
Περιφέρεια .. ζητάμε εξ αρχής συζήτηση του ζητήματος.
Ζητάμε ειδική συζήτηση του Χωροταξικού”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 437
ΘΕΜΑ 3ο: Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό Α598/2018 απόφασης του 1ου
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ. 37554/70/
18/2/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί κατά της με αριθμό Α598/2018 απόφασης του 1ου Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας το ένδικο μέσο της έφεσης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 438
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.(οικ.)38780/245/19-02-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
άσκηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 123/2019
απόφασης του του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ’ αριθμ. 792/2018 πράξης
του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ. 39596/258/
20/02/2019 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 38780/245/19-02-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να ασκηθεί το ένδικο μέσο της Αίτησης Αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (Τμήμα μείζονος επταμελούς σύνθεσης) κατά της υπ’ αριθμ. 123/2019 απόφασης του
του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ’ αριθμ. 792/2018 πράξης του Ε΄
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
(ii) Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η Φωτεινή
Κανέτη του Χαραλάμπους, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 90], κάτοικος Λαμίας επί της
οδού Λεωνίδου, αρ. 6, για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα μείζονος επταμελούς σύνθεσης), με δεδομένο ότι έχει, ήδη,
χειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εξουσιοδοτείται
να ασκήσει την αίτηση αναθεώρησης κατά της υπ’ αριθμ. 123/2019 απόφασης του του VI
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ’ αριθμ. 792/2018 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 454
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 108,96 €), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 562,96 ευρώ, το
οποίο προκύπτει ως εξής:
- Αίτηση αναθεώρησης 134 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν.
4194/2013.
- Αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 4 =] 320 ευρώ, για τη σύνταξη και κατάθεση του ενδίκου μέσου της Αίτησης Αναθεώρησης και
τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, με δεδομένο ότι ασκείται ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, που αποτελεί ανώτατο δικαστήριο,
- Σύνολο αμοιβής 454 €.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας ότι: “Αφορά αίτηση
ανάκλησης της Περιφέρειας κατά της Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την
οποία κρίθηκε ότι εξαιτίας ελλείψεων στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου
σύμβασης του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών έργων και λοιπών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φθιώτιδας» κωλύεται η υπογραφή
της οικείας σύμβασης.
Επειδή συμβαίνει να έχουμε την ίδια γνώμη με το Ελεγκτικό Συνέδριο…. Δεν συμφωνούμε με την
αίτηση ανάκλησης.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 439
ΘΕΜΑ 5ο: Κώλυμα της δικηγόρου Ευθυμίας Αργυροπούλου να παρασταθεί στο Ειρηνοδικείο
Λαμίας και αίτημα για αντικατάσταση της .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ 38669/244/
19/02/2019 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
(i)Διορίζει πληρεξούσια Δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Φωτεινή Μιχαήλ
του Παναγιώτη, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 307], κάτοικο Λαμίας επί της οδού Αγίου
Νικολάου, αρ. 6 σε αντικατάσταση της ορισθείσας διά της υπ.αριθ. 1068/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής, Ευθυμίας Αργυροπούλου, η οποία να την εκπροσωπήσει στο
Ειρηνοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 12/03/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
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εντολή να αποκρούσει την από 20/09/2016 αγωγή που άσκησε η Χαρίκλεια Μπάκα,
συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 328 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 78,72€), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 406,72 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 168 ευρώ [€ 89 παράσταση συν 79 € προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 328 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 440
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρων προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” κατά της
Παναγιώτας Σιάφα και λοιπών (σύνολο 251)] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ. 39138/255/
19/02/2019 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
(i) Διορίζει, κατ’ εξαίρεση και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της εν λόγω υπόθεσης για τα
συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ως πληρεξούσιους δικηγόρους της, τους εξής:
α) Ειρήνη Κούτρα του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [ΑΜΔΣ Λαμίας 294], κάτοικο Λαμίας επί της
οδού Παλαιολόγου αρ. 14 και β) Αθανάσιο Τσόγκα του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [ΑΜΔΣ
Λαμίας 276] κάτοικο Λαμίας επί της οδού Αγίου Νικολάου αρ. 6, με την εντολή από κοινού ή ο
καθένας χωριστά να την εκπροσωπήσουν στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας, στη δικάσιμο της
09/04/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα και να υποστηρίξουν την από 10 Ιανουαρίου
2012, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 15/2012 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 9/2012 αίτηση,
που άσκησε η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” κατά της Παναγιώτας Σιάφα και λοιπών (σύνολο
251) συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξουν
ό, τι κατά την κρίση τους απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) α) Καθορίζει την αμοιβή της Ειρήνης Κούτρα, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.328
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 318,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.646,72 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [149 € παράσταση συν 139 € υπόμνημα], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
-Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 4=] 320 ευρώ, για τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, λαμβανομένου υπόψη του
αριθμού των καθών η αίτηση, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στους 251.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 4=] 320 ευρώ, για την παράσταση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου (Τριμελές
Εφετείο Λαμίας) λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 5=] 400 ευρώ, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία και την
άντληση πολυποίκιλων στοιχείων για τη σύνταξη υπομνήματος που αφορά τις ιδιοκτησίες του
συνόλου των καθων η αίτηση.
- Σύνολο αμοιβής 1.328 ευρώ.
β) Καθορίζει την αμοιβή του Αθανάσιου Τσόγκα, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.328
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ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 318,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.646,72 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [149 € παράσταση συν 139 € υπόμνημα], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
-Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 4=] 320 ευρώ, για τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, λαμβανομένου υπόψη του
αριθμού των καθών η αίτηση, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στους 251.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 4=] 320 ευρώ, για την παράσταση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου (Τριμελές
Εφετείο Λαμίας) λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 5=] 400 ευρώ, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία και την
άντληση πολυποίκιλων στοιχείων για τη σύνταξη υπομνήματος που αφορά τις ιδιοκτησίες του
συνόλου των καθων η αίτηση.
- Σύνολο αμοιβής 1.328 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 441
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Μιχαήλ
Σκουρτανιώτη κλπ (συν. 9)] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ: 37816/242/
20/02/2019 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
(i) Διορίζει πληρεξούσια Δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Αιμιλία
Παπαθανασίου του Αθανασίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 407], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Καποδιστρίου, αρ. 5, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Θηβών, στη δικάσιμο της 14/03/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 11/02/2019 και με αριθμό δικογράφου 47/ΑΠ/2019 αίτηση αναγνώρισης
δικαιούχων που άσκησαν ο Μιχαήλ Σκουρτανιώτης κλπ (συν 9), συντάσσοντας προτάσεις,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της,
στο ποσό των 352 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 84,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α]
436,48 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 192 ευρώ [96 € παράσταση συν 96 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 352 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 442
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ. 37545/240/
20/02/2019 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
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Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της αίτησης αναιρέσεως, κατά της υπ. αριθ.12/2019
απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 443
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την αγωγή της Ελένης Θαλασσινού και του Γεωργίου
Ρουμελιώτη] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
9523/46/20/02/2019 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
(i) Διορίζει πληρεξούσια Δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Πετρούλα
Κοντοχρήστου του Γρίβα, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 257], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Αγίου Νικολάου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει Ειρηνοδικείο Χαλκίδας, στη δικάσιμο
της 05/03/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 24-122018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου Γ.Α.Κ. 6561/2018 (Ε.Α.Κ. 45/2018) αγωγή που
άσκησαν η Ελένη Θαλασσινού και ο Γεώργιος Ρουμελιώτης, συντάσσοντας προτάσεις,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της, στο
ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16
ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και προτάσεις 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ
2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 444
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με πιθανή αναπροσαρμογή των μηνιαίων μισθωμάτων των οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας] .
Αποσύρθηκε .
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33951/74/13-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
( χιονόπτωση της 13/2/2019), Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 34074/76/13-02-2019
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 33951/74/13-02-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
( χιονόπτωση της 13/2/2019), ως εξής:
Απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων για λόγους
εκτάκτου ανάγκης, ιδιοκτησίας :
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Α)ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου(Επ.Οδός 8).
1.ΔΙΑΣΤ.ΚΡΙΑΤΣΙ-ΑΡΤΟΤΙΝΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
Β)ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6κ19)
1.ΓΡΑΒΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟ
2.ΓΡΑΒΙΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ.
Γ)ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6)
1.
ΔΙΑΣΤ.ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ-ΑΝΩ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ
2.
ΔΙΑΣΤ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
Δ)ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικου δικτίου(Επ.Οδός 27κ48)
1.ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΡΑΒΙΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ.
2.ΑΜΦΙΣΣΑ-ΔΕΛΦΟΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ.
Ε)ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός8κ10κ13)
1.ΚΡΙΚΥΛΕΙΟ-ΖΟΡΙΑΝΟ.
2.ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ-ΔΑΦΝΟ.
ΣΤ)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου (Επ.Οδός 48-11-15-)
1.ΕΥΠΑΛΙΟ-Λ.ΜΟΡΝΟΥ
2.ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ-ΣΤΙΛΙΑ-ΜΗΛΕΑ.
3.ΚΑΜΠΟΣ.
Ζ)ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ-Γ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου(Επ.Οδός 5-11-12)
1.ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
2.ΠΥΡΑ-ΒΡΥΣΕΣ
3.ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΜΗΛΕΑ.
Η)ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6)
1.ΓΡΑΒΙΑ-ΟΡ.ΝΟΜΟΥ
Θ)ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΤΕ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου (ΕΠ.Οδός 4)
1.ΙΤΕΑ-ΔΕΣΦΙΝΑ.
Ι)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού σικτίου(Εθ, Οδός 48)
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ.
2.Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος και το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες αποχιονισμού (CPV9062000-9) ,
καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων (CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό
και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε μηχανήματος ,(όπως προκύπτουν από τα σχετικά
παραστατικά ,) την ημερομηνία - ημέρα εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2631/0312-2018 απόφαση /πρακτικό 47 θέμα 7ον (ΑΔΑ 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ)της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Σ.Ε που αφορά τις τιμές μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανηματων 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 :
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Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος , και την έντασή
του . Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα . Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών ¨Έργων , και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.
5.Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο , κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
6.Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα , αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.
7. Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για : μίσθωμα μηχανήματος, ωρομίσθιο
του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων,
αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και επισκευή του
μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση ατυχήματος και
γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 445
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/34090/13-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Χιονοπτώσεις – Βροχοπτώσεις από 05/02/2019), Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35554/91/14/02/2019
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 88/34090/13-02-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Χιονοπτώσεις – Βροχοπτώσεις από 05/02/2019), ως εξής:
1. Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το 114329 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΠΑΛΑΙΟ
ΓΕΡΑΣΙΜΟ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.
(β) Το 44545 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.
2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
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(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 446
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32205/81/11-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας, περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της
Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33553/85/12/02/2019
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.32205/81/11-02-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας, περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της
Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:
1.
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα κάτωθι Οχήματα – Μηχανήματα Έργου της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας.
i.
Το ΜΕ ΙΧ 123350 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου Ράχη Τυμφρηστού - «Βράχος» - Αγία Τριάδα στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Κτημενίων
ii.
Το ΜΕ ΚΥ 452 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου Καρπενήσι - ΧΚΚ
iii.
Το ΜΕ ΚΥ 453 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου Ράχη Τυμφρηστού – Κρίκελλο – «Ψηλός Σταυρός» - όρια Νομού .
2.
Η δαπάνη θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 5151 του φορέα 073
Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 447
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29211/118/6-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πλημμύρες , καταπτώσεις από την 6/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 34906/140/13/2/2019
έγγραφο της 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. 29211/118/6-02-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(πλημμύρες, καταπτώσεις από την 6/2/2019), ως εξής:
1.- Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118981 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου
και το υπ. Αριθμ. ΜΙΡ 8316 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας ΚΑΛΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ , προκειμένου να διαμορφωθούν οι προσβάσεις , να τοποθετηθούν τα αδρανή
υλικά για την προστασία της γέφυρας στην Ε.Ο. Παναγιάς - Μακρυράχης.
2) Την προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου - ογκόλιθοι - λιθοριπές
ανακουφιστικού πρίσματος ατομικού βάρους 20 - 200 Κγμ εκτιμώμενης ποσότητας 1.000 ΤΝ
περίπου με τιμή μονάδος 8.50 € ανά ΤΝ συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου και του
ΦΠΑ , για την αντιπλημμυρική προστασία των βάθρων της γέφυρας στην προμηθεύτρια
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ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Η μεταφορα των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με τα υπ. αριθμ.
κυκλοφορίας ΜΙΤ 1429, ΜΙΤ 6937, ΜΙΝ 5402, ΜΙΡ 2124, ΜΙΡ 4579 της ανωτέρω εταιρίας
3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 114341 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
ιδιοκτησίας ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του Στυλιανού για την άρση καταπτώσεων
αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Π.Ε.Ο. Σκαμνός - Ηράκλεια - Ελευθεροχώρι - Σκαμνός για
την προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2632/2018
πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) με τις οποίες εγκρίθηκαν , αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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 τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 448
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34028/140/12.2.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(χιονοπτώσεις και καταπτώσεις από την 12/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 36001/145/14/2/2019
έγγραφο της 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. 34028/140/12.2.2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(χιονοπτώσεις και καταπτώσεις από την 12/2/2019), ως εξής:
1.- Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα, ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου.
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2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 85606 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου.
3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 25103 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για την άρση καταπτώσεων στην ΕΟ Λ.Υπάτης - Υπάτη Καπνοχώρι - Μονή Αγάθωνος - Λυχνός - Μεσοχώρι - Περιστέρι - Πύργος και το με αρ.
Κυκλοφορίας ΚΖΒ 6676 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτηγό με λεπίδα - αλατιέρα
ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Υπάτης
του Δήμου Λαμιέων και της ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου και ΕΟ Μερκάδα Μαυρίλο Νεοχώρι της
ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
4) Με αριθμό κλυκλοφορίας ΜΕ 121660 ερπυστριοφόρο εκσκαφέα και το με αρ. κυκλοφορίας
ΜΙΕ 6866 φορτηγό ιδιοκτησίας ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για την αποκατάσταση της κατολίσθησης
στην ΕΟ Λ. Υπάτης - Υπάτη.
5) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 137317 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα , ιδιοκτησίας
PROKLOS GMBH για τον καθαρισμό της ΕπΟ Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού.
6) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα, ιδιοκτησίας CERMA JANI του KOLI για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας στην Επ. Οδό Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού και στην ΕΟ Λαμίας - Παύλιανης - Όρια
Νομού και αποχιονισμός ΤΚ Δάφνης Δήμου Λαμιέων.
7) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 20774 φορτωτή λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην θέση άλατος
Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου.
8) Με αριθμό κυκλοφορίας ME 128844, ME 126209, ME 125583, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου
αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τον καθαρισμό της ΕΟ Λαμίας Καρπενησίου , ΕΟ Λαμίας
Δομοκού , ΕΟ Λαμίας Άμφισσας .
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2632/2018
πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) με τις οποίες εγκρίθηκαν , αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες για την αποκατάσταση των ζημιών που υποδεικνύονται από την
Δ.Τ.Ε. θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των υπευθύνων προϊσταμένων και
υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε.
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 τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
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(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 449
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36717/150/15.2.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(χιονοπτώσεις από την 15/2/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 36903/152/16/2/2019
έγγραφο της 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.36717/150/15.2.2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
(χιονοπτώσεις από την 15/2/2019), ως εξής:
1.- Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96273 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου
στην Επ. Οδό Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού και φόρτωση άλατος στην θέση “Αμφίκλεια”
2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116221 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην Ε.Ο.Λαμίας - Άμφισσας και την φόρτωση άλατος στη θέση “Άνω Δαμάστα”.
3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88299 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου
στην ΕΟ Τιθορέα - Αγία Μαρίνα - όρια Νομού.
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’ αριθ.
2632/2018 πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων
αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που θα
μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση και για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες για τον αποχιονισμό του δικτύου θα υποδεικνύονται από το Τμήμα
Πολ. Προ.ή την Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των υπευθύνων
προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
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 Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
31

ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51

(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 450
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση δαπάνης ύψους 60.000,00 € και έγκριση διαδικασίας του Ν. 4412/2016
άρθρο 32, παρ. 2γ ‘’η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
εκτέλεση του έργου: « Έργα - άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019 », Προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.41194/1819/21 02 - 2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 60.000,00 € με ΦΠΑ, για την κατασκευή του έργου:
«Έργα - Άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019» .
2. Εγκρίνει την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με
το άρθρο 32 , παρ. 2γ του Ν.4412/2016.
3. Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει την διαδικασία.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: “Το έργο αφορά την αντιπλημμυρική προστασία των
αγροκτημάτων της περιοχής της αποξηρανθείσας λίμνης Ξυνιάδας. Τα πλημμυρικά φαινόμενα
έλαβαν χώρα στην περιοχή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2019, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν
χιλιάδες στρέμματα καλλιεργημένης έκτασης. Τα αποτελέσματα σχετίζονται με την χρόνια
εγκατάλειψη των στραγγιστικών τάφρων της περιοχής, που έπρεπε συστηματικά και με
συγκεκριμένο σχέδιο να καθαρίζονται.
Υπάρχει σαφής παράλειψη καθηκόντων από πλευράς Περιφέρειας.
Κακώς τα έργα χαρακτηρίζονται κατεπείγοντα και εντάσσονται στις έκτακτες ανάγκες.
Θα το ψηφίσουμε, με την προϋπόθεση πως θα καταρτισθεί ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης των
στραγγιστικών τάφρων.. (παρενέβη ο κος Βασίλειος Φακίτσας επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο
στόχος) .. Σημειώνουμε, επίσης, πως θα κόστιζε λιγότερο αν είχε γίνει δημόσιος μειοδοτικός
διαγωνισμός.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 451
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 689/32486/11-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες αποκατάστασης ζημιών που
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στο Κωπαϊδικό Πεδίο του Ν. Βοιωτίας από 11-02-2019, Π.Ε.
Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
690/32487/11/02/2019 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 689/32486/11-02-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες αποκατάστασης ζημιών που
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στο Κωπαϊδικό Πεδίο του Ν. Βοιωτίας από 11-02-2019, ως
εξής:
1.- Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε.
ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ

ΕΚΑ 2409
ΕΚΒ 1504
ΒΙΒ 8311
ΒΙΖ 4665
ΕΚΕ 4508

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ

ΕΚΕ 4523

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ

ΒΙΖ 7223
ΒΙΝ 2348
ΒΙΝ 4907
ΒΙΖ 9812
ΕΚΑ 4865
ΕΚΒ 1388

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ

ΕΚΒ 1363

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ

ΕΚΕ 2378
ΕΚΑ 2386
ΒΙΜ 8171
ΕΚΕ 2357

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των
μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από το Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στα συμφωνητικά
μίσθωσης, μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας και των ιδιοκτητών των
μηχανημάτων.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: “Δεν έχουμε αντίρρηση ..
Σημειώνουμε, πάντως, πως οι ζημιές που έγιναν οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην λειψή
συντήρηση των αρδευτικών καναλιών, μετά την κατάργηση του οργανισμού Κωπαίδας….. Στην
διαχείριση του Κωπαϊδικού πεδίου όχι κατά σύστημα και τακτικά, αλλά κατά περίπτωση.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 452
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 756/36040/14-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του Κηφισού Ποταμού, στην
περιοχή Θουρίου (από 14-02-2019), Ν. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
757/36041/14/02/2019 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.756/36040/14-02-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό του Κηφισού Ποταμού, στην
περιοχή Θουρίου (από 14-02-2019), ως εξής:
1.- Απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :
1

ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120
ΗΡ

ΜΕ 96336

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας.
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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, επισημαίνοντας ότι “έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον το ότι ο Βοιωτικός Κηφισός δεν καθαρίστηκε με πρόγραμμα και όταν έπρεπε ..
Πολύ σημαντικό πως οι κάτοικοι της περιοχής είχαν διατυπώσει σχετικές διαμαρτυρίες και
αιτήματα πριν την κακοκαιρία….
Οι παραλείψεις της Περιφέρειας ως προς την συστηματική συντήρηση της κοίτης του
ποταμού είναι προφανείς.
Κακώς το έργο χαρακτηρίζεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ….και κακώς γίνονται απευθείας αναθέσεις .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 453
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 612/29078/06-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό της επαρχιακής οδού Θηβών
- Ερυθρών του επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Βοιωτίας από 06-02-2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 613/29080/
06/02/2019 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 612/29078/06-02-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό της επαρχιακής οδού Θηβών Ερυθρών του επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Βοιωτίας από 06-02-2019, ως εξής:
1. - Απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :
1

ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120
ΗΡ

ΜΕ 101997

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων της 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 454
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 52.638,00 €, για
αποχιονισμό και ρίψη άλατος σε οδούς αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, από 12-01-2019 έως
31-01-2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.029.38874/187/19/02/2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας)
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες και την διάθεση πίστωσης για λογαριασμό των παρακάτω ιδιωτών
που χρησιμοποιήθηκαν για αποχιονισμό και ρίψη άλατος σε οδούς αρμοδιότητας της Π.Ε.
Βοιωτίας από 12-01-201 έως 31-01-2019, σε διάφορες περιοχές του Νομού κατά περίπτωση,
όπως: Ελικώνα και Παρνασσό, Κιθαιρώνα, Δερβενοχώρια .
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
&
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΑΛΑΤΟΣ, ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΙΚΩΝΑ, ΠΑΡΝΑΣΣΟ, ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ, ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ 12/01/2019 έως 31/01/2019.
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ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΓΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΒΙΕΝΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΕΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΟΓΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΚΩΝΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
CERMA JANI
ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΓΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΜΗΧ/ΜΑ
ΜΕ 95676
JCB ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 93831
UNIMOG
MEΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 64523
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 966
ΜΕ 93838
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 130160
JCB ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 93839
JCB ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 61747
JCB ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ME 79222
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 121684
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 84914
JCB ME ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 116124
JCB ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 88636
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 74856
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 70766
JCB ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 135992
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ
ΜΕ 64525
UNIMOG ME ΛΕΠΙΔΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΏΡΕΣ

ΤΙΜΗ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12/1/2019

31/1/2019

46

60

2.760,00

662,40

3.422,40

12/1/2019

31/1/2019

47

60

2.820,00

676,80

3496,80

12/1/2019

31/1/2019

34

65

2.210,00

530,40

2.740,40

12/1/2019

31/1/2019

46

60

2.760,00

662,40

3.422,40

12/1/2019

31/1/2019

35

60

2.100,00

504,00

2.604,00

12/1/2019

31/1/2019

33

60

1.980,00

475,20

2.455,20

12/1/2019

31/1/2019

14

60

840,00

201,60

1.041,60

12/1/2019

31/1/2019

39

60

2.340,00

561,60

2.901,60

12/1/2019

31/1/2019

24

60

1.440,00

345,60

1.785,60

12/1/2019

31/1/2019

14

60

840,00

201,60

1.041,60

12/1/2019

31/1/2019

8

60

480,00

115,20

595,20

12/1/2019

31/1/2019

44

60

2.640,00

633,60

3.273,60

12/1/2019

31/1/2019

75

60

4.500,00

1.080,0
0

5.580,00

12/1/2019

31/1/2019

65

60

3.900,00

12/1/2019

31/1/2019

80

60

4.800,00

1.152,0
0

5.952,00

12/1/2019

31/1/2019

47

60

2.820,00

676,80

3.496,80

31/1/2019

28

55

1.540,00

369,60

1.909,60

31/1/2019

28

60

1.680,00

403,20

2.083,20

42.450,00

10.188,
0

52.638,00

ΜΕ 130312
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 12/1/2019
ΜΕ 88638
ΤΣΑΠΑ
12/1/2019
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ

936,00

4.836,00

Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν την υπ’ αριθ. 125/2017 απόφαση, με Α.Δ.Α 6ΤΣΒ7ΛΗΞΩΜ, από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (τακτική) της 29ης Ιουνίου 2017, του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με θέμα πρόταση Τροποποίησης της ΣΑΕΠ56600012, (αύξηση
Π/Υ για δαπάνες περιόδου 2017-2019), απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 455
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 2.287,80 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο Ν. Βοιωτίας από 14-01-2019, (καθαρισμός ρείθρων στην
περιοχή «ΚΑΛΑΜΙ» Λιβαδειάς Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και στην περιοχή Αγίας Τριάδας στο
επαρχιακό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Αγίας Τριάδας – Αγίας Άννας), Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
837/38973/19/02/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 2.287,80 € για την πληρωμή του έργου: «Καθαρισμός
ρείθρων στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΙ» Λιβαδειάς Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και στην περιοχή Αγίας
Τριάδας στο επαρχιακό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Αγίας Τριάδας – Αγίας Άννας». Το έργο
εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό 2014ΕΠ 56600012 και
αφορά στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 20182019 . Το ποσό της δαπάνης κατανέμεται ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ

ΜΕ 96336

14/01/2019 έως
25/01/2019

1.841,40 €

ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ

ΜΕ 96313

15/01/2019

446,40

ΣΥΝΟΛΟ 2.287,80 Ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 456
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 8.035,20 € για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (καθαρισμός ερείσματος στο 4ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θηβών - Λιβαδειάς)
στο Ν. Βοιωτίας από 25-01-2019, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
843/39316/20/02/2019 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
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 8.035,20 € για την πληρωμή έκτακτων αναγκών του
έργου: «Καθαρισμός ερείσματος στο 4ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θηβών - Λιβαδειάς» .Το έργο εντάσσεται στο
πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό 2014ΕΠ 56600012 και αφορά στην
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019. Το ποσό
της δαπάνης κατανέμεται έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ
120 ΗΡ

ΜΕ 101997

Από 25/01/2019
έως 05/02/2019

8.035,20

ΣΥΝΟΛΟ

8.035,20 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 457
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 738/35243/14-02-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ερεισμάτων και ρεμάτων στις
περιοχές Ακραίφνιο, Πελασγία, Κόκκινο του Ν. Βοιωτίας, από 14-02-2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
739/35246/14/02/2019 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
36

ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.738/35243/14-02-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τον καθαρισμό ερεισμάτων και ρεμάτων στις
περιοχές Ακραίφνιο, Πελασγία, Κόκκινο του Ν. Βοιωτίας, από 14-02-2019, ως εξής:
1.- Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (GRADER)
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ., Ω.Φ. 17-35
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
1
ΤΟΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΠΟ 100 – 180 ΗΡ

ΜΕ 113193
ΕΚΕ 4523
ΜΕ 106802

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων της 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, αναφέροντας: “Διερωτόμαστε γιατί το
εγχείρημα δεν έγινε πριν και στα πλαίσια της συντήρησης της κοίτης των ρεμάτων ..
Γιατί δεν γίνεται με πρόγραμμα και μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό.
Δεν έχουμε πεισθεί για την ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ..
Θεωρούμε πως υπάρχει ευθύνη για παραλείψεις ..
Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με το ίδιο σκεπτικό όπως στην περίπτωση των καναλιών της
Κωπαίδας ..”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 458
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
συρματοκιβωτίων στον Χείμαρρο Τολοφώνας Β’ Φάση», β) των όρων και των λοιπών τευχών
της δημοπράτησης - προϋπολογισμού 230.000€, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
39440/841/20/02/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την δαπάνη του έργου προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ από το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 ενάριθμό Κ.Α.2016 ΕΠ56600000.
2. Εγκρίνει την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων
στον Χείμαρρο Τολοφώνας Β’ Φάση» με κωδικό αριθμό 2016 ΕΠ56600000 ΣΑΕΠ566 με ανοικτό
διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016) .
3. Εγκρίνει τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης
4. Εγκρίνει την διακήρυξη, την περίληψη διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης
που απαρτίζουν τον φάκελο της τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση,
προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής
προσφοράς) .
5. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια της προϊσταμένης
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα
ειδικότερα όπως :
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- Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή αιτήματος του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το άρθρο
3 παραγ 3.6 της διακήρυξης .
- Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, δια του
πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να προσκαλεί τον
ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( άρθρο 4 παραγ 4.2α της διακήρυξης ) .
- Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , 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.
- Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας
του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα
διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από
το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα γίνει τριμελής ( 3) .
- Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της να
μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την
αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα , αν για λόγους ανωτέρας βίας η για τεχνικούς λόγους δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η 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.
- Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, δια της προϊσταμένης
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας, 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 παραγ 4.2ε της διακήρυξης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 459
ΘΕΜΑ 26o: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 188/28-01-2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής,
ως προς τον αριθμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Περιφερειακός δρόμος
Τρίκορφου Α’ Φάση», προϋπολογισμού 1.486.000,00 € », Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39135/834/19/02/
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
Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 188/28-01-2019 απόφασης της, ως προς τον αριθμό των μελών
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου Α’ Φάση», διότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παραγ. β του ν.4412/16 … « όταν η εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης ενός έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α (αξία σύμβασης άνω του
1.000.000 ευρώ) η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τέσσερις υπαλλήλους δημόσιου
φορέα, έναν εκπρόσωπο ΟΤΑ, έναν εκπρόσωπο ΤΕΕ και έναν εκπρόσωπο εργοληπτικής
οργάνωσης), συνολικά επτά μέλη» . Συνεπώς ο διαγωνισμός και η ολοκλήρωση της διαδικασίας
του έργου θα διεξαχθεί από επταμελή επιτροπή .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 460
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ΘΕΜΑ 27o: Λήψη απόφασης περί διάλυσης της σύμβασης του
έργου:
«Προστασία
διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας» και συνέχισης ολοκλήρωσης του έργου με άλλο
ανάδοχο, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39780/849/20-022019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Αποδέχεται την υπ΄αριθμ. 27249/592/19-02-2019 απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας περί διάλυσης σύμβασης του έργου «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας
Τολοφώνας» .
2. Διαλύει την από 24/9/2018 υπογραφείσα σύμβαση .
3. Εγκρίνει την ολοκλήρωση του έργου μέσω πρόσκλησης στους υπόλοιπους
συμμετέχοντες με σειρά μειοδοσίας για την ανάληψη του έργου και με τους ίδιους όρους που
υπέβαλλαν την προσφορά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ.13 του Ν.
4412/2016 .
4. Εξουσιοδοτεί την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 160
παρ. 13 του Ν. 4412/2016 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 461
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση: α) της υπ΄ αριθ. 31163/680/8-2-2019 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 και β) του πρακτικού
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιστήριξη πρανών λόγω κατολίσθησης της εθνικής
οδού Ε.Ο.. 27 Άμφισσα Θερμοπυλών - Περιοχή ΑΪ- Λιώσα», προϋπολογισμού 278.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
39207/838/19/02/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 31163/680/8-2-2019 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Στ.Ε. (με την
διαδικασία της διαπραγμάτευσης), σύμφωνα με το άρθρο 32 περίπτωση γ. του Ν.4412/2016 –
κατ΄ εξαίρεση περίπτωση ανωτέρας βίας .
2. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: “ Αντιστήριξη πρανών λόγω
κατολίσθησης της εθνικής οδού Ε.Ο. 27 Άμφισσα Θερμοπυλών - Περιοχή Αι - Λιώσα ”, με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80265 .
3.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: « Γεωδομή ανώνυμη
τεχνική εταιρεία», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 112423 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης είκοσι ένα τοις εκατό (21,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 462
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες
κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας » και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού
430.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 30661/282/08-022019 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
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Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την
μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση: «ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ» (ΑΦΜ: 044394344, Δ/νση: Νέα
Βράχα, Σταυρός, Λαμία Τ.Κ. 35100, τηλ.: 6977777708, email: fotiost@yahoo.gr) η οποία
προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα ένα και τριάντα εννέα τοις εκατό (31,39%).
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: “Διατηρούμε επιφυλάξεις για το αν το συγκεκριμένο
κτίσμα μπορούσε να αξιοποιηθεί διαφορετικά…. Αν, τελικά, η χρέωση του δημοσίου με την
δαπάνη κατεδάφισης αποτελούσε την πιο συμφέρουσα λύση στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Διερωτόμαστε ακόμη ποιος πλήρωσε και πότε το σκάνδαλο που υποκρύπτει η παρουσία αυτού
του κτίσματος…. Ποιος ασχολήθηκε με αυτή την υπόθεση και τι ακριβώς έγινε…..
Σε αυτή την βάση ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 463
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση α) των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του
έργου: « Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια Νομού», β) της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 800.000,00€ με
ΦΠΑ., Π.Ε Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38243/346/19/02/
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 την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης
οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – Όρια Νομού» με κωδικό αριθμό 2018ΕΠ06600088 της
συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066 με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) .
2.Εγκρίνει τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης
3. Εγκρίνει την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης που απαρτίζουν τον
φάκελο της τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό, τιμολόγιο
εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς) .
4. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του
Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε. Ευρυτανίας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα ειδικότερα όπως :
 Με σχετική απόφαση Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε. Ευρυτανίας, να γίνετε δεκτή η
αποδοχή αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής
προσφοράς όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγρ. 3.6 της διακήρυξης.
 Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 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).
 Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του
Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε Ευρυτανίας, 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.
 Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του
Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε Ευρυτανίας, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της
επιτροπής δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
 Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας δια του Προϊσταμένου
της ΔΤΕ της Π.Ε. Ευρυτανίας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της
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να μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και
την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα , αν για λόγους ανωτέρας βίας η για τεχνικούς
λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η 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.
 Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του
Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε Ευρυτανίας, 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.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 464
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών της
γέφυρας στο Δ.Δ. Πλατάνου επί του επαρχιακού δρόμου Γαρδίκι - Πλάτανος (γέφυρα Ινάχου)
του Δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
36397/1583/15/02/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις εργασίες του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας στο Δ.Δ. Πλατάνου επί του επαρχιακού δρόμου
Γαρδίκι - Πλάτανος (Γέφυρα Ινάχου) του Δήμου Μακρακώμης», όπως αυτός συντάχθηκε από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, για συνολικό ποσό 93.830,37 € (εργασίες και Φ.Π.Α.), ήτοι επί Έλλατον
κατά 715,18 € με Φ.Π.Α. σε σχέση με την αρχική σύμβαση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 465
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση α) της δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή κόμβου εισόδου ΤΚ
ΑΥΛΑΚΙΟΥ ”, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης, προϋπολογισμού
350.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.37747/1656/18/2/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής
του ανωτέρω έργου.
2. Εγκρίνει την περίληψη διακήρυξης, την διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης.
3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
4. Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της
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Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
5. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3 διακήρυξηςΚοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και ειδοποίηση και
παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβίβαση στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της
επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω πιστοποιημένου
χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς
του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 466
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών τμημάτων της επαρχιακής οδού Ξυλικοί - Μενδενίτσα - Αμφίκλεια». Προϋπολογισμού:
120.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3170/93/19/02/2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
τμημάτων της επαρχιακής οδού Ξυλικοί - Μενδενίτσα - Αμφίκλεια», κατά εκατόν πενήντα
ημερολογιακές ημέρες (150) πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 30-062019 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 467
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή Λιμένα Αγ.Κωνσταντίνου”, β)
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης, προϋπολογισμού 9.800.000 € με
Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
36866/1606/19/2/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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1.Εγκρίνει την δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής
του ανωτέρω έργου.
2.Εγκρίνει την περίληψη διακήρυξης, την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης.
3.Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
4.Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της
Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
5.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3 διακήρυξηςΚοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και ειδοποίηση και
παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβίβαση στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της
επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω πιστοποιημένου
χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς
του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 468
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση των πρακτικών (Ν01 - Ν01α) της επιτροπής διαγωνισμού για την
δημοπρασία του έργου: «Αποκατάσταση σπηλαιώσεων στο Λιμένα Λιναριάς Σκύρου (Λ.Τ.
Σκύρου)», προϋπολογισμού 69.340,00 €, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 36436/850/
Φ.Ε./15/02/2019 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
Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας σύμφωνα με τα Πρακτικά της Επιτροπής
Διαγωνισμού, από τα οποία προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος, με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, είναι η εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε., με την προσφερθείσα από
αυτήν έκπτωση 4%, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106 του Ν.
4412/2016 .
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 469
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών
ναών Άτταλης”, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 12.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
33957/797/Φ.Μ./13/02/2019 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
α) Εγκρίνει τον «Φακέλο Δημόσιας Σύμβασης» της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη
αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών ναών Άτταλης”, όπως συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Ε. κατά τις
διατάξεις του άρθρ. 45, παρ. 8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄/8-8-2016) (“Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”), ο οποίος στο παρόν στάδιο αποτελείται από τον
«Υποφάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης» (παρ. 8(Α) άρθρου 45) και περιλαμβάνει:
α1) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, το
πρόγραμμα του απαιτούμενων μελετών, την απαιτούμενη δαπάνη κλπ.
α2) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων &
α3) τη Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της μελέτης
β) Εγκρίνει την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης με τη διαδικασία του άρθ. 117 του
Ν.4412/2016 «Συνοπτικού διαγωνισμού».
γ) Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως την Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
δ) Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας να προβεί
στη συγκρότηση της επιτροπής για την αξιολόγηση των μελετητών σύμφωνα με το Ν. 4024/2011,
άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και την απόφαση
ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508 – 7/11/2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τα μέλη θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού,
σύμφωνα με το άρθ. 14 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η
δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία
προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 470
ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και
λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας, αρδευτικής περιόδου έτους 2019» και ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 835/38690/19-022019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1) Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - Οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79638 «Συντήρηση και λειτουργία
αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας αρδευτικής περιόδου έτους 2019» .
2) Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τoν οικονομικό φορέα ΜΠΑΡΩΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ με
μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας: “Διαφωνήσαμε με τον
συγκεκριμένο διαγωνισμό, που αντιμετωπίζει την Κωπαΐδα κατά περίπτωση, κανάλι και
αντλιοστάσιο και όχι συστηματικά, ολοκληρωμένα και ενιαία ..
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Διαφωνούμε με την ιδιωτικοποίηση της συντήρησης και τις εργολαβίες, που αντικατέστησαν τον
Οργανισμό Κωπαίδας ..”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 471
ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση: α) του 2ου πρακτικού του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας», υποέργο: Υλοποίηση παρεμβάσεων
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα Θήβα –
Λιβαδειά – όρια νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας» και β) κατακύρωση σύμβασης της δημοπρασίας,
προϋπολογισμού 3.500.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 838/38820/19-2-2019
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
Α) Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ/4-1-2019 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας», υποέργο:
«Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς –
Λαμίας, τμήμα Θήβα – Λιβαδειά – όρια νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας» Προϋπολογισμού
3.500.000 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου, στην εργοληπτική εταιρεία
«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 83241) που προσέφερε ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 70,14%.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν εφόσον και όταν συντρέξουν συσσωρευτικά 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 472
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση: α) του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού
πεδίου» για το έτος 2019 και β) κατακύρωση του έργου, προϋπολογισμού 239.000,00 € με ΦΠΑ
Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38913_1154/20-22019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α) Εγκρίνει το από 19-2-2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου» για το έτος 2019, που αφορά την
αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β) Κατακυρώνει το έργο, στην εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με προσφερόμενη τιμή
194.100 € άνευ ΦΠΑ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας: “Διαφωνήσαμε με τον
συγκεκριμένο διαγωνισμό, που αντιμετωπίζει την Κωπαΐδα κατά περίπτωση, κανάλι και
αντλιοστάσιο και όχι συστηματικά, ολοκληρωμένα και ενιαία ..
Διαφωνούμε με την ιδιωτικοποίηση της συντήρησης και τις εργολαβίες, που αντικατέστησαν τον
Οργανισμό Κωπαίδας ..”
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 473
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού: «Προμήθειας και
μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος 2019», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.:39695/644/202-2019 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 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού: «Προμήθειας και μεταφοράς
αντιπαγετικού άλατος 2019» που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των
συμμετεχόντων .
2) Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή/τόνο
χωρίς ΦΠΑ (Αριθμ. πρωτ. προκήρυξης οικ. 25695/440/04-02-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004407405
2019-02-04) την υποψήφια: «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», της οποίας η
προσφορά κρίνεται επαρκής και οικονομικότερη (42,00 €/τόνο , χωρίς Φ.Π.Α.).
3) Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα
υποβάλλει ο μειοδότης, μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 474
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού: «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος
έτους 2018», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
33350/1349/12/2/2019 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. 2/11-2-2019 πρακτικό της επιτροπής του
διαγωνισμού:
«Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2018», που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, ήτοι της εταιρείας “BITUMIX
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.”.
2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας “BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.”, διότι
απέστειλε ελλιπή δικαιολογητικά κατακύρωσης και ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 133/21-1-2019
προηγούμενη απόφασης της με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εν λόγω
επιχείρηση .
3. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 133/21-1-2019 προηγούμενη απόφαση της με την οποία
αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η επιχείρηση «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.».
4. Εγκρίνει την πρόσκληση της μειοδότριας εταιρείας που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
αποδεκτή προσφορά “ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.”, προκειμένου να προσκομίσει συγκριτικά στοιχεία
τιμών (τιμολόγια πώλησης) με δημόσιους φορείς, για την περαιτέρω αξιολόγηση της οικονομικής
της προσφοράς, βάσει των συγκριτικών στοιχείων αυτών καθώς και προηγούμενου διαγωνισμού
της Π.Σ.Ε./Π.Ε. Φθιώτιδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 475
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ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
αυτόματων απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού
40.000,00€ με ΦΠΑ, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38931/1516/19
/2/2019 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 διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για
την “Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού
προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ. και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
προσφοράς,
β) Το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
γ) Τον ορισμό ως υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού, του τμήματος Προμηθειών της
Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 476
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 43o: 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..38634_1144/1902-2019 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 παρεχόμενων υπηρεσιών, 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

22,23,24 & 25/23-119

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

1

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

9.954,80€

2

ΠΑΝΤ.ΠΑΝ.ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ

535,12€

16/14-1-19

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
ΚΑΤΣΑΡΑΣ

2.794,05€

19,20 & 21/30-1218

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ

73.196,38€

ΑΠΟ 979 ΕΩΣ
986/31-1-19

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΚΟΛΛΙΑΣ

5.744,01€

62,63 & 64/31-1218

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ

3.404,54€

966/31-12-18

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

3
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ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

7

ΚΑΝΤΖΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

4.469,76€

667/31-1-19

8

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ

2.528,41€

67,68 & 69/4-2-19

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

9

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

8.139,36€

1375/31-1-19

537/5-3-18

332,32€

Μ478867/30-11-18

A/A

10

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ

11

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- OTS

2.100,00€

1400/13-12-18

12

ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ

2.054,12€

82/21-12-18

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

13

ΡΟΚΚΟΣ Κ.-ΡΟΚΚΟΣ
Δ. & ΣΙΑ ΕΕ

2.058,20€

332/30-11-18

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

14

ΑΦΟΙ ΚΑΚΑΓΙΑ

29.523,06€

ΑΠΟ 695 ΕΩΣ
698/31-12-18

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

15

ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

6.772,22€

661/3-1-19

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

1925/3-9-18
2561/26-11-18

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και
επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. Απέχουμε από την ψηφοφορία.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 477
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη μεταφορά
μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2018-2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
39573/691/20/02/2019 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας
σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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1.

ΔΡΟΥΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Φ.Μ.:0449882
26
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

2.695,30

39-2194/8-102018

37/27-122018
27/12/2018

ΑΔΑ: 970Ο7ΛΗ52Ζ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄
ΑΡΙΘΜ.
134/2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

CPV: 601300008 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4.866,16
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και
επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. Απέχουμε από την ψηφοφορία.”
38/27-122018

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 478
ΘΕΜΑ 45o: α) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας και β)
μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 402/18-02-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40342/1631/20-022019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει της παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/
α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ε.Ε.

1

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4.390,96

650/31-01-2019,

24,60

04444/16-01-2019

1.008,50

492783/31-01-2019

ΑΦΜ:998919999

HIΤEC- ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ. ΓΚΑΡΕΛΗΣ
2

ΑΦΜ:035597936

3

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΑΦΜ: 099759170

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1012/07-05-2018
ΑΔΑ:
687Μ7ΛΗ-0ΡΦ
ΑΔΑΜ:
18ΑWRD003070935

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΣΕ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4128/1505-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

885/16-04-2018
ΑΔΑ:
613Ι7ΛΗ-ΨΒΜ
ΑΔΑΜ:
18ΑWRD002966085

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΜΗΧ/ΤΩΝ,ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΗΛΕΟΜ/ΠΙΑΣ &
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 3182/20-04-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2804/2018
ΑΔΑ:
ΩΛΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ
ΑΔΑΜ:
18ΑWRD004241592

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΠΣΕ, ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 354/10-01-2019
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

49

ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51

ΖΗΣΗΣ Π.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

9.699,82

922/13-02-2019

_

72.479,62

1/15-02-2019

_

6

ΑΦΜ: 090014129
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.

14.978,65

71/15-02-2019

_

7

ΑΦΜ: 090009421
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

1.377,08

8/18-02-2019

_

ΑΦΜ: 051175451
ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α) 2.029,01

Α) 107/19-02-2019

ΑΦΜ: 301604767

Β) 1.973,51

Β) 108/19-02-2019

4
5

8

ΑΦΜ: 046784249
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Α.Ε.

_

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2. Τροποποιεί μερικώς την υπ. αριθμ. 402/18-02-2019 απόφαση της, περί έγκρισης
πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π/Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριμένα ως προς τον τρόπο
αναγραφής του τιμολογίου με α/α 5 της εταιρείας “ INTERBUS Α.Ε.”, ποσού: 19.840,00€., από
τον συγκεντρωτικό “004996/31-01-2019, στον επιμερισμένο: Α) 004996/31-01-2019 ποσού:
12.896,00€., Β) 005069/31-01-2019 ποσού: 4.712,00€., και Γ) 005070/13-02-2019 ποσού:
2.232,00€ .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και
επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. Απέχουμε από την ψηφοφορία.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 479
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 35231/1428/14-2-2019 σύμβασης (ως
προς το άρθρο 4) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
39933/1598/20/2/2019 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 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 35231/1428/14-2-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV004463481) σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, με την εταιρεία “Μαργ. Γεωργιτσοπούλου & ΣΙΑ
Ο.Ε.”, με ΑΦΜ: 998354580, ως προς το άρθρο 4 (τίμημα), που αφορά στην αύξηση του
συνολικού ποσού της σύμβασης, απο το ποσό των 89.131.20€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., στο ποσό των 97.606,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λόγω αύξησης το νόμιμου
κατώτατου μισθού και νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες
όλης της χώρας απο 1η-2-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β΄/30-1-2019), σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.2β.
του Ν.4412/2016, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΙΜΗ
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Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση Άρθρο 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ 115 Α’)
«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών»
Περιγραφή

Πεδίο συμπλήρωση

1) Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση):

18 άτομα

2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση):

Δευτέρα έως Παρασκευή
- όπως αναφέρονται στην προσφορά του
αναδόχου

3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο
εργασιακό καθεστώς ισχύει – στην οποία
υπάγονται οι εργαζόμενοι (να επισυναφθεί
αντίγραφό της στο τέλος ):

Οι 25 εργαζόμενοι θα είναι άνω των 25 ετών
άγαμοι, 0-3 έτη προϋπηρεσία, κατώτερο
ημερομίσθιο 29,04€ και ωρομίσθιο για
εργαζόμενους άνω των 25 ετών 4,36€, όπως
ορίζεται με την υπουργική απόφαση οικ.
4241/127/30-1-2019, ΦΕΚ 173/τ.Β΄/30-1-2019

4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει
ισχύουσας
νομοθεσίας
–
εργασιακού
καθεστώτος.

Ημερομίσθιο 29,04€ και ωρομίσθιο 4,36€

5) τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

549 τ.μ.

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης (άνευ ΦΠΑ)
Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων:
Β. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη &
εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά:

54.805,56€

Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη
15.447,43€
(περιλαμβάνεται εισφορά του αρ 34 του
Ν. 4144/2013 ΕΛΠΚ και επιπλέον για
Τ.Η.)

Γ. Κόστος αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών

7.127,84€

Δ. Εργολαβικό κέρδος

107,82€

Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών

726,00€

ΣΤ. Νόμιμες κρατήσεις

500,00€

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της αρχικής σύμβασης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: “Διαφωνούμε με τις εργολαβίες ενοικίασης
προσωπικού….την ιδιωτικοποίηση.
Δεν έχουμε, όμως αντίρρηση να αυξηθεί ο βασικός μισθός των καθαριστριών, σύμφωνα με την
δημαγωγική – παραπλανητική απόφαση της κυβέρνησης, που χάριν των εντυπώσεων δίνει
κάποια ψίχουλα.
Εκτιμούμε, όμως, πως την υπάρχουσα διαφορά θα πρέπει να καλύψει ο εργολάβος από τα
κέρδη του.
Για αυτό…. Καταψηφίζουμε την εισήγηση.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 480
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ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
39494/611/20.02.2019 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

42,00

223/25.01.2019

4/147/21.01.2019

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

COPY TECHΧΡ.
ΜΑΡΑΘΟΣ ΧΡ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.

ΕΛΕΝΗ Γ.
ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΥ

555,52

49/04.02.2019

3/73/15.01.2019

ΑΜΟΙΒΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

3.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΒΡΑΜΙΚΟΥΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ

158,34

574/14.02.2019

48/2684/12.12.2018

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

4.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΗΛ.
ΠΑΠΑΛΑΪΟΣ

260/29.12.2018

48/2684/12.12.2018

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ

5.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ.
ΦΑΝΑΡΑΣ

210,80

1333/18.02.2019

ΟΙΚ.197425/2690/28
.08.2018 ΣΥΜΒΑΣΗ
(18SYMV003606882
)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

1.434,23

671/18.02.2019

6.

ΚΑΝΤΖΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε

864,64

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και
επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. Απέχουμε από την ψηφοφορία.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 481

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση
του υποχρεωτικού μαθήματος κολύμβησης σχ. έτους 2019-2020, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 36967/556/18-022019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την προκήρυξη των παρακάτω δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Γ΄ τάξεως
Δημοτικού Σχολείου για την υλοποίηση του υποχρεωτικού προγράμματος κολύμβησης σχ. έτους
2018-19:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΧΛΜ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(διπλής
διαδρομής)

ΜΕΣΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1

1ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΙΤΕΑΣ
&
επιστροφή
3ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΙΤΕΑΣ
&
επιστροφή

1ο Δ.Σ.
ΙΤΕΑΣ

Τμήμα 1:
16
Τμήμα 2:
15
12

3,90

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3,90

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

3ο Δ.Σ.
ΙΤΕΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

22

36,30

798,60

11

36,30

399,30

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΑΠΟ

Α/Α

Σ Υ Ν Ο Λ Ο (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1.197,90
€

Το κόστος των ανωτέρω δρομολογίων υπολογίστηκε σύμφωνα με την 50025/2018
(Β΄/4217) Κ.Υ.Α., με Μ.Τ. καυσίμου για το Ν. Φωκίδας: 1,380 €/λ (04/02/2019) κι έχει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:

(€)

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΤΟΣ
ΧΛΜ

ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ/

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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3,90

1,10

0,50

2,30

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΧΛΜ

ΧΛΜ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ

ΧΛΜ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΜΙΚΡΟ

ΔΙΠΛΗ

1ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ

ΙΤΕΑΣ

22

3,90

1,28

36,30

11

0,32

0,00

(€)

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

2,30

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΚΛΙΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΕΝΤΟΣ
ΚΛΙΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ/

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΙΚΡΟ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

3ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ

ΔΙΠΛΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΙΤΕΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2:

3ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ-



ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

1ο Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ-
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36,30

Τα ανωτέρω δρομολόγια κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθούν με λεωφορεία,
σύμφωνα με σχετικό έγγραφο των Δ/ντών των σχολικών μονάδων, υπό την εποπτεία του
συνοδού εκπαιδευτικού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 482
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών για το χρονικό
διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, του σχολικού έτους 2017 – 2018, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
36119/1500/14/02/2019 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 την δαπάνη του ποσού των 64.500,00 €, για την πληρωμή των δικαιούχων
μεταφοράς μαθητών νομού Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β. και 2,
του άρθρου 3 της 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β 26-9-2018) Νέας Κ.Υ.Α, για το χρονικό
διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018. του σχολικού έτουςς 2017 - 2018, ως εξής:

Κατηγορία
επιδόματος

Βαθμίδα
Εκπαίδευσης

ποσό

Σύνολο

Επιδόματα μετεγκατάστασης
(Παρ. 1α άρθρου 3 ΚΥΑ

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1.500.00

11.500.00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

10.000.00
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24001/2013)
Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη
των γονέων ή των κηδεμόνων (Παρ.
1β άρθρου 3 ΚΥΑ 24001/2013)
Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη
των γονέων ή των κηδεμόνων μέχρι
την έναρξη πραγματοποίησης των
δρομολογίων (Παρ. 2 άρθρου 3 ΚΥΑ
24001/2013)

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

10.000.00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

11.000.00

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

25.000.00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

7.000.00

Σύνολο

21.000.00.

32.000,00

64.500.00

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π. Ε. Εύβοιας,
Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 483
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση: α) κήρυξης αναδόχων μαθητικών δρομολογίων ως έκπτωτων και β)
κήρυξης μαθητικών δρομολογίων ως άγονων, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
40959/1695/21/02/2019 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. Κηρύσσει τους πιο κάτω αναδόχους της Διαπραγμάτευσης της 18ης Δεκεμβρίου 2017
και της Διαπραγμάτευσης της 19ης Δεκεμβρίου 2017 για τη μεταφορά μαθητών σχολικών ετών
2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020 ως έκπτωτους, λόγω μη προσέλευσης για υπογραφή
σύμβασης έως και την 12η/02/2019:
1. Αποστόλου Νικόλαος (Κωδ. Δρομολογίων: 526 και 1003)
2. Καπόλας Δημήτριος (Κωδ. Δρομολογίου: 304)
3. Καππές Ανάργυρος (Κωδ. Δρομολογίου: 974)
4. Κλοπώδης Κωνσταντίνος (Κωδ. Δρομολογίων: 986 και 989)
5. Λιαποδημήτρη Δροσούλα (Κωδ. Δρομολογίου: 846)
6. Μιχαλάκη Βασιλική (Κωδ. Δρομολογίων: 995 και 998)
7. Οικονόμου Γεώργιος (Κωδ. Δρομολογίου: 1009)
8. Πατουλιάς Χρήστος (Κωδ. Δρομολογίου: 953)
9. Ράπτη Μαρία (Κωδ. Δρομολογίων: 285 και 1006)
10. Σχοινάς Δημήτριος (Κωδ. Δρομολογίου: 643)
11. Τόγιας Ιωάννης (Κωδ. Δρομολογίου: 982)
12. Τσόκος Ηρακλής (Κωδ. Δρομολογίων: 994 και 1019)
13. Μαστρογιάννης Βασίλειος (Κωδ. Δρομολογίου: 439)
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2. Κηρύσσει τα πιο κάτω δρομολόγια ως άγονα καθώς δεν προσήλθαν σε υπογραφή σύμβασης
οι ανάδοχοι και δεν υπάρχουν επόμενοι στη σειρά μειοδοσίας:

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ.

1

23

ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΙ- ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ (ΜΟΝΟ
ΠΡΩΙ)

974

2

60

ΤΡΟΥΠΙ- ΠΡΟΚΟΠΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

846

3

20

ΙΣΤΙΑΙΑ- ΚΑΜΑΡΙΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ

953

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΙΔΗΨΟΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

643

ΑΕΤΟΣ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

982

ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-ΜΕΤΟΧΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

439

4
5
6

16
1
121

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 484
ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
37616/1488/20/2/2019 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 τις παρακάτω τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
(9η κατάσταση - 14-02-2019)
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΤΜΗΜΑ 17: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 17 (διπλό δρομολόγιο με λεωφορείο και προσωρινό ανάδοχο τον Ιωάννη Μαλαβέτα),
με αφετηρία Μ. Βρύση- Ροδίτσα-Μαγνησία-Λαμία-Καλύβια και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Κωσταλεξίου να τροποποιηθεί σε Μ.Βρύση - Ροδίτσα - Μαγνησία - Λαμία - Καλύβια - Κέντρο
Ημέρας και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου, δεδομένου ότι τρεις μαθητές που φοιτούν
στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου φιλοξενούνται στο Κέντρο Ημέρας (σχετ. η από 13-02-2019 αίτηση
του αναδόχου κ. Ιωάννη Μαλαβέτα).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
ΤΜΗΜΑ 2018-ΝΕΟ 20: Το δρομολόγιο της αριθ. 7354/25-09-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης
με Α/Α τμήματος 2018-ΝΕΟ 20 (μονό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Αντώνιο
Φορτάτο), με αφετηρία το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας (ολοήμερο τμήμα) και προορισμό το
Μπράλο (μεταφερόμενοι μαθητές 2) να τροποποιηθεί σε Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας
(ολοήμερο τμήμα) - Νηπιαγωγείο Αμφίκλειας (ολοήμερο τμήμα) και προρισμό το Παλαιοχώρι &
τον Μπράλο, δεδομένου ότι τη τρέχουσα σχολική χρονιά (2018-2019) μεταφέρονται και δύο (2)
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μαθητές από το Παλαιοχώρι που φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου Αμφίκλειας,
σύμφωνα με το αριθ. 57/10-09-2018 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Αμφίκλειας.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
ΤΜΗΜΑ 2018 -ΝΕΟ 39: Το δρομολόγιο της αριθ. 9795/21-12-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης
με Α/Α τμήματος 2018 ΝΕΟ 39 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Δημήτριο
Νάσιο), με αφετηρία το 12ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας -Δομοκού περιοχή Καμηλόβρυση Λαμίας
(καταυλισμός ΡΟΜΑ) και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (περιοχή Παγκράτι) με
το οποίο μεταφέρεται ένα μαθητή ΡΟΜΑ να τροποποιηθεί σε 12ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού
περιοχή Καμηλόβρυση Λαμίας (καταυλισμός ΡΟΜΑ )- οδός Γιαννακούρα 15, Λαμία και
προορισμό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (περιοχή Παγκράτι) και το 16ο Νηπιαγωγείο
Λαμίας - τμήμα ένταξης (περιοχή Έκθεσης), προκειμένου να μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής
που θα φοιτήσει στο τμήμα ένταξης του 16ου Νηπιαγωγείου Λαμίας (σχετ. το αριθ. 13/06-022019 έγγραφο του παραπάνω Νηπιαγωγείου).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
ΤΜΗΜΑ 2018- ΝΕΟ 47: Το δρομολόγιο της αριθ. 9795/21-12-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης
με Α/Α τμήματος 2018 ΝΕΟ 47 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο την
Παρασκευή Βάγια), με αφετηρία τη Τριφυλλιά (Αγ. Νικόλαος) Αρκίτσας και προορισμό το
Νηπιαγωγείο Αρκίτσας (τμήμα ένταξης) με το οποίο μεταφέρεται ένας μαθητής να τροποποιηθεί
στο ορθό Τριανταφυλλιά (Αγ. Νικόλαος) Αρκίτσας και προορισμό το Νηπιαγωγείο Αρκίτσας & το
Δημοτικό Σχολείο Αρκίτσας (μεταφερόμενοι μαθητές 3), προκειμένου να μεταφερθούν δύο (2)
επιπλέον μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Αρκίτσας (σχετ. το αριθ. 62/20-09-2018
έγγραφο του παραπάνω Δημοτικού).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
Β) Μη επαναδημοπράτηση του μαθητικού δρομολογίου με Α/Α τμήματος 2018 - ΝΕΟ 56, με
αφετηρία το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας (δρομολόγιο επιστροφής) και προορισμό το Καρπενήσι,
το οποίο κηρύχθηκε άγονο με την αριθ. 218/28-01-2019 απόφαση της Ο.Ε., δεδομένου ότι δεν
υφίσταται πλέον ανάγκη πραγματοποίησης του και οι μεταφερόμενοι μαθητές θα λάβουν το
προβλεπόμενο επίδομα μεταφοράς.
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 485
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ -ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 52o: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του από 15-1-2008 αρχικού συμφωνητικού
μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στη Λαμία, όπου στεγάζεται η
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, λόγω αλλαγής στοιχείων του
εκμισθωτή, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
34389/1387/15/2/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση του από 15-1-2008 αρχικού συμφωνητικού μίσθωσης του
ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στη Λαμία, όπου στεγάζεται η Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, ως προς την αλλαγή στοιχείων λόγω θανάτου του
εκμισθωτή. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή, στη μισθωτική σχέση υπεισέρχονται οι
κληρονόμοι του (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) μόλις αποδεχθούν την κληρονομιά (ΑΚ 1846, 1847,
1850, 1857, 1940), και η μίσθωση συνεχίζεται στο όνομα του νόμιμου κληρονόμου, ήτοι της
Μαρίας Φακίτσα, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Ναυαρίνου 4.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού συμφωνητικού μισθώσεως.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 486
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 53ο: 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. 38267/659/19/
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 της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή ο οποίος αναδείχθηκε
υποψήφιος ανάδοχος 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

1

δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο
όλων των προγραμμάτων
που είναι εγκατεστημένα
στον server και τους
υπολογιστές του ΚΤΕΟ,
τη ρύθμιση και
συντήρηση του
εγκατεστημένου
προγράμματος «Δ.ΚΤΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ», για τις
ανάγκες του ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της ΠΕ
Ευρυτανίας, χρονικής
διάρκειας ενός έτους

Προμηθευτής

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

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Ο.Ε

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
4/21-1-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ
154
ΑΔΑ
6Ε9Ε7ΛΗ5Δ1

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.
073
ΚΑΕ:
0879

6

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
18694/335/ 2401-2019
Α/Α 1178
ΑΔΑ:Ψ7ΑΓ7ΛΗΟΑΨ

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

ΕΤΟΣ
2019
2.430,4
0 ΕΥΡΩ
ΕΤΟΣ
2020
1.215,2
0 ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 487
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για δαπάνες προμήθειας,
παροχής υπηρεσιών, επιδομάτων και δαπανών εθνικού χαρακτήρα, οικονομικού έτους 2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
37541/644/20/02/2019 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 κατά πλειοψηφία
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α) Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπανών για προμήθειες, παροχή
υπηρεσιών, εκτυπώσεις, επιδόματα και δαπανών Εθνικού χαρακτήρα, από τον Τακτικό και
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν
κατά το οικονομικό έτος 2019 ως εξής:
ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

15.028,19

422.056,40

357.833,68

49.194,53

14.880,00

422.056,40

372.861,87

34.314,53

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Η δαπάνη αφορά την κάλυψη
αποζημίωσης επικουρικών
ιατρών και ιατρών υπαίθρου
που θα υπηρετήσουν στο
νομό Ευρυτανίας για το έτος
2019, βάση τις υπ.
αριθμ.154/2018 και 17/2019
αποφάσεις του Περιφ.
Συμβουλίου.
(ΚΑΠ 2019).

03.071.
9779.01

2

H δαπάνη αφορά την αμοιβή
για κατασκευή πλαισίων με
μεταλλικό σκελετό και
επένδυση από ινοσανίδα
(MDF) τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν ως
επένδυση τοίχων του Κέντρου
Ιστορίας & Πολιτισμού
Ευρυτανίας, για τη δημιουργία
πρόσθετων εκθεσιακών
επιφανειών για τη φιλοξενία
των εκθεμάτων της έκθεσης.
(ΚΑΠ 2019)
19REQ004461836

03.071.
9779.01

3

Η δαπάνη αφορά την
εκτύπωση σχεδίων
(ασπρόμαυρων-έγχρωμων)
για τις ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0843.01

Εκδόσειςεκτυπώσειςβιβλιοδεσία

154,00

3.000,00

120,00

2.726,00

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

687,20

40.000,00

25.238,70

14.074,10

03.073.
1642.01

Προμήθεια
χημικών υλικών
& αεραφρού

204,60

2.000,00

0,00

1.795,40

03.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες

95,00

3.000,00

0,00

2.905,00

4

5

6

Η δαπάνη αφορά την ετήσια
συνδρομή στη νομική βάση
δεδομένων ‘’Νομοτέλεια’’, για
τις ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας.
Έτος 2019: 687,20€
Έτος 2020: 490,80€
Σύνολο: 1.178,00€
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια χημικών υλικών &
αεραφρού για την αναγόμωση
και υδραυλική δοκιμή των
πυροσβεστήρων (14 τεμάχια)
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ/νιών της
Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια σφραγίδων για τις
υπηρεσιακές ανάγκες του
Κ.Ε.Σ.Υ (Κέντρο
Εκπαιδευτικής &
Συμβουλευτικής Υποστήριξης)
της Π.Ε.Ευρυτανίας.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Εκτέλεση
λοιπών έργων
που δεν
κατονομάζονται ειδικά
(Παροχή
κινήτρων στους
επικουρικούς
ιατρούς &
ιατρούς
υπαίθρου)
Εκτέλεση
λοιπών έργων
που δεν
κατονομάζονται ειδικά
(επενδύσεις
τοίχων για
δημιουργία
πρόσθετων
εκθεσιακών
επιφανειών για
το Κέντρο
Ιστορίας
Πολιτισμού
Ευρυτανίας)
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7

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια στεφανιών, ποτών,
ξηρών καρπών, γλυκισμάτων
και τοποθέτησης
μικροφωνικών
εγκαταστάσεων, ενόψει του
εορτασμού της Εθνικής
Εορτής 25ης Μαρτίου, για τις
ανάγκες της Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
5161.01

Δαπάνες
Εθνικού
χαρακτήρα

1.100,00

1.500,00

0,00

400,00

β) Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 355/2019 απόφασης της (πρακτικό 7/11-2-2019) στο α) μέρος
και στην εγγραφή 4 ως προς την αιτιολογία της συγκεκριμένης δαπάνης, η οποία στο ορθό είναι:
‘’Η δαπάνη αφορά την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (τζάμι
πόρτας, εξάρτημα αέρος, πόμολα πόρτας και παντζουριού) για τις ανάγκες επισκευής και
συντήρησης του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε.Ευρυτανίας.’’
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο στον α/α 1 θεωρώντας πως η
συγκεκριμένη δαπάνη υποκαθιστά την ευθύνη του Υπουργείου και της Κυβέρνησης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 488
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:
35739/1482/14/02/2019 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 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 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 489
ΘΕΜΑ 56ο: 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. 39307/1623/20-022019 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 την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης, για δαπάνες σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος
2018 και προηγούμενα έτη και θα εξοφληθούν το 2019, καθώς και για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το 2019, ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 2018

02.02.073.051
1.02

Αποζημίωση
για
υπερωριακή
εργασία

13.638,06

40.000,00

26.069,19

292,75

2

Πληρωμή αποζημίωσης
Επιθεωρητών Ν.3982/2011
για το έτος 2017

02.02.073.051
5.02

Αποζημίωση
μελών
συλλογικών
οργάνων

257,81

7.500,00

7.076,82

165,37

02.02.073.072
1.02

3

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας για
το Δ’ τρίμηνο 2018

10,00

18.710,00

18.700,00

0,00

Αμοιβή Δικηγόρου προς
εκπρ. της «Π Σ Ε», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
(Τμήμα Η’)στη δικάσιμο της
15/3/2019 ή σε κάθε μετ’
αναβολή ,σχετικά με την
ΠΡ416/16-10-2018
προσφυγή που άσκησε η
Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας κατά του Ελ.
Δημοσίου και του
Υπουργού Υποδομών,
Μετ. και Δικτύων για την
αίτηση θεραπείας της ετ
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΔΟΥ
ΡΑΠΤΑΙΟΙ»
Έγγραφο 28863/171/12-22019 της Νομικής
Υπηρεσίας της ΠΣΕ
Αμοιβή Δικηγόρου προς

02.02.073.087
1.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

1

4

εκπρ. της «Π Σ Ε»,στο
Μον. Διοικητικό

913,88

02.02.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

Πρωτοδικείο Χαλκίδας στη
δικάσιμο της 13/3/2019 ή
σε κάθε μετ’ αναβολή,
σχετικά με την ΠΡ119/27-

29.651,52

10-2015 προσφυγή της
5

ετερόρρυθμης εταιρείας με
την επωνυμία «ΝΤΟΥΡΟΣ

383,16

51.200,00

20.251,44

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και
νυν, λόγω αλλαγής
επωνυμίας, «ΒΑΛΕΝΤΗΣ
Β.Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.»]
Έγγραφο 258448/1708/122-2019 της Νομικής
Υπηρεσίας της ΠΣΕ
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6

7

8

9

Προμήθεια δενδρυλλίων
και φυτών για τις ανάγκες
του Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.169
9.01

Λοιπές
προμήθειες

παροχή υπηρεσιών για την
ηχητική κάλυψη των
εκδηλώσεων της 25ης
Μαρτίου, της 28ης
Οκτωβρίου, της Ημέρας
των Ενόπλων Δυνάμεων
και του εορτασμού της
Εθνικής Αντίστασης για το
έτος 2019, της Π.Ε.
Εύβοιας.
19REQ004488550
Έγγραφο 39229/1617/192-2019 του τμ. Προμηθειών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.516
1.01

Δαπάνες
εθνικού
χαρακτήρα

προμήθεια πενήντα έξι
(56)δάφνινων στεφανιών
για τις εκδηλώσεις της 25ης
Μαρτίου, της 28ης
Οκτωβρίου, της Ημέρας
των Ενόπλων Δυνάμεων
και του εορτασμού της
Εθνικής Αντίστασης και για
το έτος 2019, της Π.Ε.
Εύβοιας
19REQ004488270
Έγγραφο 39233/1618/192-2019 του τμ. Προμηθειών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.516
1.01

δαπάνη υπερωριών
προσωπικού της Δ/νσης
Αγροτ. Οικ. & Κτην/κής στο
Πρόγραμμα
καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς έτους 2018

02.02.073.524
1.02

1.000,00

30.479,79

2.752,14

26.727,65

2.800,00

9.000,00

0,00

1.200,00

1.389,63

95.479,68

41.503,31

52.586,74

25.392,54

252.369,47

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Δαπάνες
εθνικού
χαρακτήρα

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

125.752,
98

101.223,9
5

2. Αναιρεί την υπ’ αριθμ.347/11/2/2019 απόφαση της στον α/α β για ανάκληση της
δέσμευσης με ΚΑΕ 0561.01 ποσού 10.280,00€ αρ. δέσμευσης 876 λόγω λανθασμένου ΚΑΕ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 490
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.: 40081/1675/
20/02/2019 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 τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 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)».
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, υπενθυμίζοντας τη θέση του, πως οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να προμηθεύονται αφού συγκεντρωθούν όλες οι ανάγκες και
γίνει ένας ενιαίος διαγωνισμός.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 491
ΘΕΜΑ 58ο: 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. 39309/1624/20-022019 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
1.Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων-λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071), ως εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΚΑΕ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

2

3

Την πληρωμή του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης έμπροσθεν Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Κύμης»
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Έγγραφο 164397/3746/12-7-2018 της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
Την πληρωμή του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Γηπέδου
Ψαχνών»
Χρηματοδότηση: KAΠ-TAKTIKOI
Έγγραφο 164391/3744/12-7-2018 της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
Την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟΝ
"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών
επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
υπερβεί τις τρείς χιλιάδες (3.000)ευρώ συνολικά ετησίως, οι
επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο
Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος
Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα
ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β
Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το
αρθρ.16Ν4305/2014»

40.000,00

02.02.071.9779.01

20.000,00

02.02.071.9787.01

100.000,00

02.02.071.9899.01

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1

2

3

4

Επιστροφή παραβόλου στην
Αργυρίου Σλομποντανκα του
Ραντιβογιέ λόγω μη χρήσης
Έγγραφο 22745/24783/8-102018 της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας
Επιστροφή παραβόλου στον
Πολύχρονο Νικόλαο του
Αναστασίου λόγω μη χρήσης
Έγγραφο 225096/24533/0410-2018 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας
Επιστροφή παραβόλου στην
XHAFERI MARJETA του
MINIR λόγω μη χρήσης
Έγγραφο 231782/25243/7-112018 της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας
Επιστροφή παραβόλου στην
Θωμά Ευδοκία του Ιωάννη
λόγω μη χρήσης
Έγγραφο 228985/24960/1010-2018 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

02.02.071.3199.
01

02.02.071.3199.
01

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

54,00

150,00

135,00

30,00

5.000,00

931,00

3.700,00

3. Τροποποιεί μερικώς την υπ’ αριθμ.348/11-2-2019 (πρακτικό 7) απόφασή της ως προς
τον α/α 22 που αφορά στη δέσμευση πίστωσης για πληρωμή του υποέργου «Προμήθεια και
τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αμαρύνθου» που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα
ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ στο έργο με τίτλο: <<Συντήρηση - αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Ν.
Εύβοιας>> ποσού 50.840,00€ ως προς τον ΚΑΕ., αντί του λανθασμένου ΚΑΕ 9899.01 στον
Ορθό 9899.02.
4. Ανακαλεί την δέσμευση με ΚΑΕ 3199.01 ποσού 39,00 αρ. δέσμευσης 1532 .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση ως προς τον α/α 3. του πρώτου
μέρους (1) της εισήγησης με την αιτιολογία ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν έχει κάνει ποτέ
απολογισμό πεπραγμένων και λειτουργεί ανεξέλεγκτα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 492
ΘΕΜΑ 59ο: 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.
οικ/38726_1149/19-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας. προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω 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 αφού από την υπηρεσία
μας έγινε ο έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
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A/A

Δαπάνη

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ

Προμηθευτής
ΔΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΜ 045157533
Δ.Ο.Υ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

352/11-2-19
ΑΔΑ
6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ

073.1699.01

1507/14-2-19
ΑΔΑ

186,00€

Ψ2ΓΛ7ΛΗ-07Ι

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 493
ΘΕΜΑ 60ο: Λήψη απόφασης περί παραπομπής ρύθμισης χρέους της εταιρείας με τη επωνυμία
«ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΛΙΟΥΚΟΥ Ο.Ε.», στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14057_517/19-022019 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
Παραπέμπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη ρύθμιση της οφειλής του ποσού των
16.429,00€ της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΛΙΟΥΚΟΥ Ο.Ε.» ( μηνιαίες δόσεις ), η οποία προέκυψε
από την υπ’αριθμ. απόφαση 721/21-03-2011 και τον χρηματικό κατάλογο 2/21-03-2011 της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας. Το συνολικό ποσό των 16.429,00€ προέκυψε ως
άθροισμα του αρχικού κεφαλαίου 8.556,77€ και των προσαυξήσεων - ποσού 7.872,23€ - η
ρύθμιση προσδιορίζεται σε 48 ισόποσες δόσεις των 342,27€ μηνιαίως .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 494
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση μετακίνησης της κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σμύρνη, (πρόσκληση για την 1η κυριακή της Ορθοδοξίας από 15
έως 19/3-2019) και έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38787_1152/19-2-19
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
Α. Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας της κ. Αντιπεριφερειάρχη Φανής Παπαθωμά και του
προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ψυχογιού Γεώργιου στη Σμύρνη από 15 έως 19/32019. Θα συνοδεύσουν την ένωση Μικρασιατών Θήβας στη Σμύρνη, μετά από πρόσκληση του
Μητροπολίτη Σμύρνης του κκ Βαρθολομαίου Σαμαρά, όπου θα γίνει επίσημη λειτουργία στον
Ιερό Ναό Αγίου Βουκόλου, την πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Επίσης θα πραγματοποιηθεί
συνάντηση Μικρασιατικών Σωματείων.
Η δαπάνη του ποσού των 1.000,00 € θα καλυφθεί από τον Π/Υ της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας ΚΑΕ 0717.
Β) Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή της δαπάνης του ποσού των
1.000,00€ για την ημερήσια αποζημίωση.
Γ)Εγκρίνει την δαπάνη και την δέσμευση πίστωσης καθώς και την έκδοση ΧΕ
προπληρωμής σε βάρος των πιστώσεων Π/Υ του έτους 2018 όπως παρακάτω:
1

Ποσό 1.000,00 ευρώ με υπόλογο τον υπάλληλο της Δ/νσης Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ

1.000,00
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του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α , Μπαρκώση Δημήτριο του
Χαραλάμπου για την καταβολή δαπανών μετακίνησης και διαμονής στη Σμύρνη,
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βοιωτίας, Φανής Παπαθωμά και του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργου Ψυχογιού, την 15 έως 19-3-19, και θα
συνοδεύσουν την Ενωση Μικρασιατών Θήβας στη Σμύρνη, μετά από
πρόσκληση του Μητροπολίτη Σμύρνης κκ Βαρθολομαίου Σαμαρά,οπου θα γίνει
επίσημη θεία λειτουργία στο Ναό Αγίου Βουκόλου,την πρώτη Κυριακή της
Ορθοδοξίας.Επίσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Μικρασιατικών σωματείων.
Η Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/19 και η δαπάνη θα βαρύνει
τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0717
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 495
ΘΕΜΑ 62ο: 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.36673_1103/19-022019 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
A) Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

Α/
Α

1

2

3

4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κάλυψη δαπάνης για ετήσια
συντήρηση φωτ/κού μηχ/τος
της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης,
σύμφωνα με το Ν. 3852/10
άρθρο 176 παράγραφος 1
Δέσμευση για κάλυψη
εξόδων (ηχητική
κάλυψη,βιντεοσκόπιση ) για
την συνδιοργάνωση
εκδήλωσεων με το σωματείο
συνταξιούχων ΟΑΕΕ
Επαρχίας Θηβών, που
πραγματοποιήθηκε στις 141-18, στη Θήβα, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο 186
παρ.ΙΙΗ
Κάλυψη δαπάνης για ετήσια
συντήρηση πυροσβεστήρων
στα κτίρια της Π.Ε.Βοιωτίας,
σύμφωνα με το Ν. 3852/10
άρθρο 176 παράγραφος 1

Επιστροφή χρηματικού ποσού
στο ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΚΩΝ/ΝΟ,
επειδή δεν εγινε η μεταβίβαση
του αυτ/του ΤΑΕ
8756,σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

990,00

28.718,80

11.960,74

16.758,06

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

02.05.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

02.05.073.0844.
02

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

2.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

02.05.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

1.253,64

28.718,80

12.950,74

15.768,06

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

75,00

5.000,00

557,00

4.443,00
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5

Επιστροφή χρηματικού ποσού
στο ΛΩΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, επειδή
δεν έγινε η μεταβίβαση του
αυτ/του ΧΗΟ 0490,σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

6

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

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

135,00

5.000,00

632,00

4.368,00

02.05.073.512.02

3.600.00

5.600,00

2.000,00

3.600,00

7

Αμοιβή στο Δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση του
ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ και
ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ , στη
δικάσιμο της 14-319 ,σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

Αμοιβή για εργασία
κατά τις
εξαιρέσιμεςημέρες
και νυκτερινές
ώρες

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

436.48

42.000,00

8.809.40

33.190.60

8

Κάλυψη δαπάνης για
υπηρεσίεςπληροφόρησης από
την dokma

.01.05.073.0899.
01

ΛΟΙΠΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

1.500.00

46.770,00

45.270,00

1.500,00

9.990.12

132.088,80

71.662,14

60.426,66

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε Λευκή ψήφο ως προς τον α/α 2. διαφωνώντας με το είδος
της δαπάνης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 496
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
38269/1506/19/2/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:

Α/Α

1

Δαπάνη

Πρόσβαση ανανέωση της
ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης
δημοσιονομικής
νομοθεσίας
www.docman.gr

Προμηθευτής

DOCMAN
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 800905976
ΔΟΥ:Κύμης

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.:073

ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6

Ποσό (€)

Αρ. Δέσμευσης:
1356/7-2-2019

292/4-2-2019

ΑΔΑ:

Απόφαση
Δέσμευσης

ΚΑΕ: 0899

ΑΔΑ:

1.500,00€

ΠΩΨ57ΛΗ-ΤΔ0
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ΑΔΑΜ:
19REQ004455092

Αρ. Δέσμευσης:
1355/7-2-2019

Ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής για το έτος
2019 στην Βάση
Νομικών
Πληροφοριών
“Νομοτέλεια”

2

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ
- “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”
ΑΦΜ: 095506715
ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών
Ταχ. Δ/νση: Ηπείρου 13
Αθήνα

292/4-2-2019
ΑΔΑ:

Ε.Φ.:073
ΑΔΑ:

ΚΑΕ: 0899

6ΕΛΠ7ΛΗ-7ΤΓ

1.488,00€

ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6
ΑΔΑΜ:

Παροχή υδραυλικών
εργασιών επισκευής
και συντήρησης των
κτιρίων όπου
στεγάζονται οι
υπηρεσίες της Π.Ε.
Φθιώτιδας (ΚΕΔΔΥ,
Υψηλάντη 1, Λ.
Καλυβίων 2 και
Βενιζέλου 1)

3

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 065111675 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Κ. Δαμάστα
Λαμίας

19REQ004455027

214/28-1-2019

ΑΔΑ:

Ε.Φ.: 073

Αρ. Δέσμευσης:
1223/31-1-2019

ΚΑΕ: 0851

ΑΔΑ:

961,50€

6ΥΔΙ7ΛΗ-ΦΡΩ

6ΕΘΤΛΗ-Γ30

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 497
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, ΠΕ Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40485/1636/20
/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
Α. Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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1

Δαπάνη μετακίνησης του
Περιφερειακού
Συμβούλου Χειμάρα
Θεμιστοκλή για τη
συμμετοχή του στην 1.
28η Διεθνή Έκθεση
Τροφίμων ....DETROP
OENOS 2019 και στην
2. Διεθνή Έκθεση
Τροφίμων ..
FOODEXPO &
OENOTELIA 2019
Έγγραφο 37690/335/182-2019 Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

02.01.073.0716.
01

Δαπάνη μετακίνησης στο
εσωτερικό κλπ

540,00

2

Συμμετοχή υπαλλήλου σε
σεμινάριο με θέμα
Βελτίωση κοινωνικών
ικανοτήτων:
Επικοινωνιακές
δυσλειτουργίες και η
τέχνη της πειθούς απο 4
εως και 8 -3-2019 τμήμα
ΠΑΜ ΠΣΕΑ
Συμμετοχή υπαλλήλου σε
σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ
(ΘΑΝΑΣΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ

02.01.073.0719.
01

Έξοδα μετακίνησης

100,00

02.01.073.0719.
01

Έξοδα μετακίνησης

32,00

4

Συμμετοχή υπαλλήλου σε
σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ
(ΘΑΝΑΣΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ

02.01.073.0721.
01

Έξοδα ημερήσιας
αποζημίωσης

160,00

5

Συμμετοχή υπαλλήλου σε
σεμινάριο με θέμα
Βελτίωση κοινωνικών
ικανοτήτων:
Επικοινωνιακές
δυσλειτουργίες και η
τέχνη της πειθούς απο 4
εως και 8 -3-2019 τμήμα
ΠΑΜ ΠΣΕΑ
Συμμετοχή υπαλλήλου σε
σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ
(ΘΑΝΑΣΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ

02.01.073.0721.
01

Έξοδα ημερήσιας
αποζημίωσης

200,00

02.01.073.0722.
01

Έξοδα διανυκτέρευσης

216,00

Συμμετοχή υπαλλήλου σε
σεμινάριο με θέμα
Βελτίωση κοινωνικών
ικανοτήτων:
Επικοινωνιακές
δυσλειτουργίες και η
τέχνη της πειθούς απο 4
εως και 8 -3-2019 τμήμα
ΠΑΜ ΠΣΕΑ
Δαπάνη δημοσίευσης
ανακοίνωσης για
πρόσληψη επτά (7)
ατόμων κλάδου ΠΕ
Γεωπόνων με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ για την
κάλυψη εποχικών
αναγκών στο Πρόγραμμα
Δακοκτονίας 2019.
-Λαμιακός Τύπος:
483,60€
-Πρωινά νέα : 441,44€

02.01.073.0722.
01

Έξοδα διανυκτέρευσης

400,00

02.01.073.0841.
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά

3

6

7

8

925,04

Έγγραφο 35647/687/142-2019 Δ/νσης Διοίκησης
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Π.Σ.Ε.

9

10

11

12

13

14

156

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά
(-τιμ.Νο2368-2369ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
-τιμ.Νο 43612,43629,368
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
-τιμ.Νο 3580,3624,421
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

02.01.073.0841.
02

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά
Ζ.ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ &ΣΙΑ
Ο.Ε.
Α/Α 3531

02.01.073.0841.
02

-ΠΟΕΔαπάνη δημοσίευσης
στην εφημερίδα
“ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ” για
δημοσίευση πράξης
χαρακτηρισμού για το
έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ”
Έγγραφο 79441/4056/54-2018 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων
Α/Α 2855/2018
-ΠΟΕΔαπάνη εκτυπώσεων
ειδικού τύπου- (Τ.Π.Υ.
66--67-68-69-71-70/2012-2017
ΑΓ.ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ)
- ΠΟΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Έγγραφο2797/76/5-12018 Δ/νσης Τ.Ε.
2240/2018
-ΠΟΕΔαπάνη για εκτύπωση
500 διπλωμάτων
γεωργικού ελκυστήρα για
το Τμήμα Φυτικής &
Ζωικής παραγωγής της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής -Έγγραφο
19494/220191/25-9-2018
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής
Α/Α/ 4228/2018
-ΠΟΕΔαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών εκτυπώσεων
για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε.
/ΠΣτΕ ΈΤΟς 2019
19REQ004461169 201902-14
Δαπάνη για συντήρηση
ανελκυστήρα του κτιρίου
της Π.Στ.Ε. για το έτος
2019
19REQ004460923 201902-14

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά
527,62

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά
140,96

02.01.073.0843.
02

Εκδόσεις-εκτυπώσειςβιβλιοδεσία
(περιλαμβάνεται και η
προμήθεια χαρτιού)

89,28

02.01.073.0843.
02

Εκδόσεις-εκτυπώσειςβιβλιοδεσία
(περιλαμβάνεται και η
προμήθεια χαρτιού)
4.951,30

02.01.073.0843.
02

Εκδόσεις-εκτυπώσειςβιβλιοδεσία
(περιλαμβάνεται και η
προμήθεια χαρτιού)

299,83

02.01.073.0843.
01

02.01.073.0851.
01

Εκδόσεις-εκτυπώσειςβιβλιοδεσία
(περιλαμβάνεται και η
προμήθεια χαρτιού

6000,00

Αμοιβές για συντήρηση &
επισκευή κτιρίων γενικά
1800,00
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16

17

18

Δαπάνη για παροχή
υπηρεσιών αποφράξεων
φρεατίων αποχέτευσης
στα κτίρια της
Π.Ε.Φθιώτιδας για το
έτος 2019
19REQ004460817 201902-14
Δαπάνη για παροχή
υδραυλικών εργασιών
επισκευής και
συντήρησης των κτιρίων
που στεγάζονται οι
υπηρεσίες της Π.Ε.
Φθιώτιδας (ΚΕΔΔΥ,
Υψηλάντη 1, Λ.Καλυβίων
2, Βενιζέλου 1)
Α/Α 4270/2018
-ΠΟΕΔαπάνη για τεχνική
υποστήριξη - συντήρηση
δέκα τεσσάρων (14)
φωτοτυπικών XEROX
της Π.Ε. Φθιώτιδας της
Π.Στ.Ε. -ΠΟΛΥΕΤΗΣΈτος 2018 : 3.000,00
Έτος 2019 : 13.000,00

02.01.073.0851.
01

Αμοιβές για συντήρηση &
επισκευή κτιρίων γενικά
800,00

02.01.073.0851.
02

Αμοιβές για συντήρηση &
επισκευή κτιρίων γενικά

126,12

02.01.073.0869.
02

2.000,00

951,00

1.049,00

91.005,68

24.850,40

66.155,28

Αμοιβές για συντήρηση
και επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

3.000,00

Έγγραφο
174183/1373/25-7-2018
Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλ/κής Διακ/σης
18REQ003499601 201807-30

19

20

21

-ΠΟΕΔαπάνη παροχής
υπηρεσιών συντήρησηςεπισκευής-εγκατάστασης
κλιματιστικών μονάδων
των κτιρίων της Π.Ε.
Φθιώτιδας
18REQ002565615 201801-19
Α/Α 1834/2018
-ΠΟΕΔαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας (αίτηση
ακύρωσης κατά της
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/
76104/1176/30-10-2018
Απόφασης του
Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος &
Ενέργειας) Έγγραφο
35970/231/14-2-2019
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
άσκηση αίτησης
αναθεώρησης ενώπιον
του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κατα της υπ
αριθμ. 123/2019
απόφαση του VI
Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και της υπ
αριθμ 792/2018 πράξης
του Ε΄Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου

02.01.073.0869.
02

Αμοιβές για συντήρηση
και επισκευή λοιπού
εξοπλισμού
260,40

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

2.236,96

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

562,96
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Έγγραφο 39596/258/ 202-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

22

23

24

25

26

27

28

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
απόκρουση της από 209-2016 αγωγής της
Χαρίκλειας Μπάκα
Έγγραφο 38669/244/ 192-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Δαπάνη για διορισμό
δικηγόρων, στο Τριμελές
Εφετείο Λαμίας κατά της
Παναγιώτας Σιάφα και
λοιπών Έγγραφο
39138/255/19-2-2019
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Πληρωμή δαπάνης, για
την παροχή υπηρεσιών
ιατρού εργασίας και
τεχνικού ασφαλείας για
το προσωπικό της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
18REQ002525207 201801-05 (τιμ.Νο 160/31-122018 & Νο 161/31-122018)
Δαπάνη ανταλλακτικού
(πλακέτας) για την
αποκατάσταση
λειτουργίας των
κλιματιστικών μονάδων
στον 3ο όροφο του
κτιρίου επί της Λ.
Καλυβίων 2- Λαμία
Έγγραφο 257343/407/ 611-2018 γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
προγραμματισμού Περιβάλλοντος &
Υποδομών Π.Σ.Ε.
-ΠΟΕ- Α/Α 4555/2018
Δαπάνη για την
προμήθεια μυοκτόνων
φαρμάκων για
αρουραιοκτονία
19REQ004472085 201902-18
Δαπάνη προμήθειας ενός
(1) κλιματιστικού για το
γραφείο του ιατρού
(Υψηλάντη 4) Έγγραφο
152223 / 938/28-6-2018
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Α/Α 3889/2018
-ΠΟΕΔαπάνη για εργασίες
μυοκτονίας εντός και
εκτός κτιρίωνΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Α/Α 853/2018
18REQ002521922

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
406,72

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
3293,44

02.01.073.0899.
02

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

2.713.47

02.01.073.1329.
02

Προμήθεια ειδών
συντήρησης & επισκευής
κάθε είδους λοιπού
εξοπλισμού

390,00

02.01.073.1699.
01

10.000,00

0,00

10.000,00

Λοιπές προμήθειες
15.000,00

02.01.073.1712.
02

Προμήθεια συσκευών
θέρμανσης και
κλιματισμού
600,00

02.01.073.5152.
02

Κάθε είδους δαπάνες
πολιτικής σχεδίασης
εκτάκτων αναγκών
(ΠΣΕΑ)

1.009,98

-ΠΟΕ-

29

Δαπάνη πρόσληψης
επτά (7) ατόμων κλάδου
ΠΕ Γεωπόνων με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ για την
κάλυψη εποχικών
αναγκών στο Πρόγραμμα

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής
70.000,00
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Δακοκτονίας 2019.

30

31

32

Έγγραφο 34464/639/132-2019 Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη πρόσληψης έξι
(6) ατόμων κλάδου ΥΕ
Εργατών Αποθήκης με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για
την κάλυψη εποχικών
αναγκών στο Πρόγραμμα
Δακοκτονίας 2019.
Έγγραφο 34772/654/132-2019 Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη υπερωριακής
απασχόλησης
προσωπικού
δακοκτονίας Α΄εξάμηνο
2019 -Πρόγραμμα
Συλλογικής
καταπολέμησης του
δάκου ελιάς
Έγγραφο 2211/33982/132-2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας
Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης - εισιτήριαδιόδια-χιλιομετρική
αποζημίωση μηνός
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
προσωπικού
δακοκτονίας -Πρόγραμμα
Συλλογικής
καταπολέμησης του
δάκου ελιάς

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής

10.000,00

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής

5.000,00

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής

1.000,00

Έγγραφο 2211/33982/132-2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

132.782,08

 Ανακαλεί την Α/Α 310/2019 δέσμευση πίστωσης: “Δαπάνη για εκτύπωση 500 διπλωμάτων
γεωργικού ελκυστήρα για το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής -Έγγραφο 19494/220191/25-9-2018 Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής” ποσού:1.000,00 ΚΑΕ 0843.01, λόγω μεταφοράς ποσού: 299,83€ σε προηγούμενη
χρήση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 498
ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35097/1400/20/02
/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
Α. Εγκρίνει τις δαπάνες & την δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. Ήτοι:
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1

2

3

Δαπάνες επισκευής συντήρησης & λειτ. μηχ.
Εξοπ. & μηχ. που χρησ. σε δράσεις της
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας&σε εργασίες
που εκτελούνται με ίδια μέσα για την
ΠΕΦθιώτ.Επισκευή μη προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχ. έργου έτους 2018
Χρηματοδότηση:ΣΑΕΠ 566
Δαπάνες επισκευής συντήρησης & λειτουργίας
μηχ. εξοπλισμού & μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας & σε εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα για την ΠΕ
Φθιώτιδας. Προμήθεια ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης έτους 2018
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 566
Συνδιοργανωση Αεροπορικής επίδειξης
Athens Flying Week 2018
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

01.071.
9459.0
2

4.200.00

01.071.
9459.0
2

9.000,00

01.071.
9899.0
2

20.000,00

Β. Ανακαλεί ολικά τις πιο κάτω δεσμεύσεις:
- την υπ’ αριθμ. 1035/2019 (ΑΔΑ: Ω2ΠΘ7ΛΗ-ΤΡΖ) δέσμευση πίστωσης που αφορά
“AGROFEST Στερεάς Ελλάδας 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας & Κτηνοτροφίας και
Πανελλήνιο Αγροτοδιατροφικό φόρουμ (Πρακτικό 2, απόφαση 56/9-1-2019 Οικονομικής
Επιτροπής ΑΔΑ: ΩΥΛ27ΛΗ-ΦΦΨ)).
Συνολικού ποσού 40.000,00 €
- την υπ’ αριθμ. 1012/2019 (ΑΔΑ: ΩΖ377ΛΗ-Χ1Ζ) δέσμευση πίστωσης που αφορά
“Εφαρμογή προγράμματος μελιταίου πυρετού αιγοπροβάτων στην Σκύρο (Πρακτικό 2, απόφαση
56/9-1-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΩΥΛ27ΛΗ-ΦΦΨ)).
Συνολικού ποσού: 24.800,00 €
- την υπ’ αριθμ. 995/2019 (ΑΔΑ: Ω4Ν27ΛΗ-ΚΥΛ) δέσμευση πίστωσης που αφορά
“Αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στον Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας (Πρακτικό 2,
απόφαση 56/9-1-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΩΥΛ27ΛΗ-ΦΦΨ)).
Συνολικού ποσού: 7.000,00 €
- την υπ’ αριθμ. 1029/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΙΠ7ΛΗ-Τ3Ο) δέσμευσης πίστωσης που αφορά
“Διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της παραλιακής
ζώνης του βόρειου Ευβοϊκού κόλπου” (Πρακτικό 2, απόφαση 56/9-1-2019 Οικονομικής
Επιτροπής ΑΔΑ: ΩΥΛ27ΛΗ-ΦΦΨ)).
Συνολικού ποσού: 40.000,00 €
- την υπ’ αριθμ. 1099/2019 (ΑΔΑ: Ψ19Ζ7ΛΗ-Ι2Ε) δέσμευσης πίστωσης που αφορά
“Κατασκευή εξέδρας ανλιοστασίου στην λιμνοδεξαμενή Νέου Μοναστηρίου” (Πρακτικό 3,
απόφαση 103/15-1-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ)).
Συνολικού ποσού: 26.981,00 € .
Οι κ.κ. Θωμάς Γρεβενίτης & κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσαν λευκή και αρνητική ψήφο
αντίστοιχα, στον α/α 3. του πρώτου μέρους (Α) της εισήγησης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 499
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Π.Ε. Φωκίδας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.39476/608/
20/2/2019 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 την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):

A/A

1

2

3

4

Δαπάνη

Προμηθευτής

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΑΙΩΝ,
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕ
Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣΘΕΣΗ
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ
(8) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΕΠΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΗΥ-7933 ΚΑΙ ΤΟ
ΚΗΥ-7901
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP
LASER
PROM402DNE ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
Κ.Ε.Σ.Υ. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΤΗΛ.: 6944587833
ΑΦΜ: 040645576
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023670
ΑΦΜ: 069940106
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣ.ΦΑΝΑΡΑΣΕΜΠΟΡΙΟSERVICE
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝΕ.Ο.ΙΤΕΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2
ΙΤΕΑ
ΤΗΛ.: 2265033327
ΑΦΜ: 035407973
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ΄΄
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 14
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265029436
ΑΦΜ: 046190435
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
6/4-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 286
ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗΖΑ6

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:085
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
6/4-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 286
ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗΖΑ6
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
4/21-1-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 146
ΑΔΑ: 6Ε9Ε7ΛΗ5Δ1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
6/4-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 286
ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗΖΑ6

Αρ. Δέσμευσης
1290/6-2-2019
Α/Α 1332
ΑΔΑ:
ΨΞΚ27ΛΗ-ΠΣΕ

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

155,00
ΕΥΡΩ

Αρ. Δέσμευσης
1174/24-1-2019
Α/Α 1145
Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:524
3

ΑΔΑ:
ΨΧΨ67ΛΗ-5ΗΒ
Αρ. Δέσμευσης
1293/6-2-2019
Α/Α 1335

640,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:
6ΒΑΖ7ΛΗ-Θ7Ω

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:132
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Απόφαση
Δέσμευσης

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:172
3

Αρ. Δέσμευσης
1292/6-2-2019
Α/Α 1334
ΑΔΑ:
Ψ4ΓΛ7ΛΗ-ΘΨΜ

Αρ. Δέσμευσης
1465/13-2-2019
Α/Α 1488

1.000,03
ΕΥΡΩ

250,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:Ψ7ΑΘ7ΛΗΠΘΓ
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5

6

7

8

9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ4647 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΗΥ-4647 ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΗΗ-1626 ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΗΗ-1626 ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟ
Μ.Ε.123237. Ι.Χ.
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:132
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:086
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:132
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:086
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:086
1

Αρ. Δέσμευσης
1463/13-2-2019
Α/Α 1486
ΑΔΑ:
Ω1ΥΚ7ΛΗ-ΞΙΝ

Αρ. Δέσμευσης
1453/13-2-2019
Α/Α 1477
ΑΔΑ:6ΔΩ57ΛΗ2ΧΦ

Αρ. Δέσμευσης
1461/ 13-22019
Α/Α 1484

198,50
ΕΥΡΩ

86,80
ΕΥΡΩ

198,40
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:
6ΔΔ27ΛΗ-ΞΤΨ

Αρ. Δέσμευσης
1451/13-2-2019
Α/Α 1475
ΑΔΑ:6ΘΖΩ7ΛΗ401

Αρ. Δέσμευσης
1450/13-2-2019
Α/Α 1490

99,20
ΕΥΡΩ

86,80
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:7ΜΔΔ7ΛΗΓΕΙ

ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
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10

11

12

13

14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ,
Μ.Ε.123237. Ι.Χ.
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ
ΦΑΝΟΥ ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ,
Μ.Ε.123.237. Ι.Χ.
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΗΗ-1609 ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ1609 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Ε.
125880 ΙΧ ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:132
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:086
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:086
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:132
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:086
1

Αρ. Δέσμευσης
1462/13-2-2019
Α/Α 1485
ΑΔΑ:
ΩΑΠ77ΛΗ-Σ8Ρ

Αρ. Δέσμευσης
1452/13-2-2019
Α/Α 1476
ΑΔΑ:
ΩΠΧΡ7ΛΗ-4ΝΤ

Αρ. Δέσμευσης
1455/13-2-2019
Α/Α 1478
ΑΔΑ:
ΩΖΔΗ7ΛΗ-ΝΝΧ

Αρ. Δέσμευσης
1464/13-2-2019
Α/Α 1487
ΑΔΑ:
ΩΖΜΚ7ΛΗ-ΤΑΡ

Αρ. Δέσμευσης
1454/13-2-2019
Α/Α 1489
ΑΔΑ:
ΨΠΨΧ7ΛΗ-2ΑΘ

372,00
ΕΥΡΩ

86,80
ΕΥΡΩ

86,80
ΕΥΡΩ

223,20
ΕΥΡΩ

74,40
ΕΥΡΩ

ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
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15

16

17

18

19

20

21

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ
ON LINE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΒΕΛΟΝΕΣ
ΚΛΠ.)

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΘΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΜΕΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ
ΟΡΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΟΚΤΩ (8)
ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΗΡΙΔΩΝ
ΕΤΟΥΣ
2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΤΑ FAX ΚΑΙ ΤΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ-ΓΑΤΟΥ
23 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265028830
ΑΦΜ: 109176885
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ
NETBULL
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΕΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
16 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ.:2109203400
ΑΦΜ:800508497
Δ.Ο.Υ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣΚΟΡΔΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.:2265301350
ΑΦΜ:301507906
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Σ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.Μ. ΣΕΚΕ0378
ΤΗΛ.: 6972891642
ΑΦΜ:079799187
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Α.Ε.-ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΜΦΙΣΣΑΣΠ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
7

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

ΤΗΛ.: 2265022409
ΑΦΜ: 045105917
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΕΜΜ.&ΣΙΑ ΕΤΕ΄΄
ΔΙΑΚΟΥ 35
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265072301

ΚΑΕ:123
1

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:111
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:121
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:089
9

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 353
ΑΔΑ:6ΗΖΝ7ΛΗΧΧΜ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:082
3

ΤΗΛ.:2265028259
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Λ.ΦΑΚΟΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΗΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣΚ.ΚΟΡΔΩΝΗ 4
ΑΜΦΙΣΣΑ

Ε.Φ.:
073

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
1/3-1-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 21
ΑΔΑ: 6Η977ΛΗΤΡΦ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:945
9

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
3/15-1-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 105
ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗΠΗΡ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:111
1

Αρ. Δέσμευσης
1460/13-22019
Α/Α 1483

350,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:
ΩΔΞΞ7ΛΗ-ΙΒΑ

Αρ. Δέσμευσης
1458/13-2-2019
Α/Α 1481
ΑΔΑ:
ΩΝΜ37ΛΗ-ΕΛΙ

Αρ. Δέσμευσης
1459/13-22019
Α/Α 1482

315,45
ΕΥΡΩ

340,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:
ΩΞ7Ω7ΛΗ-586

Αρ. Δέσμευσης
1457/13-2-2019
Α/Α 1480
ΑΔΑ:
6ΒΗΔ7ΛΗ-ΠΡΙ

Αρ. Δέσμευσης
58/4-1-2019
Α/Α 53
ΑΔΑ:
ΨΥΛΛ7ΛΗ-ΨΓΛ

Αρ. Δέσμευσης
301/7-1-2019
Α/Α 238
ΑΔΑ:
ΨΨΘΘ7ΛΗ-ΨΚΒ

Αρ. Δέσμευσης
1042/18-12019
Α/Α 1052

248,00
ΕΥΡΩ

458,48
ΕΥΡΩ

5.700,00
ΕΥΡΩ

35,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:
78
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ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΕΣΥ

22

23

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΤΑ FAX ΚΑΙ ΤΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΕΣΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΑΕΠ 566ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2016
566000011
(ΑΔΑΜ:
19REQ004340785)

ΑΦΜ:093844929
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023670
ΑΦΜ: 069940106
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΖΑΝΤΕΣ-1ο
ΧΛΜ.ΙΤΕΑΣΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ

ΨΓΓΓ7ΛΗ-2ΟΓ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
3/15-1-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 105
ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗΠΗΡ

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:111
1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
5/28-1-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 217
ΑΔΑ: 6ΕΘΤ7ΛΗΓ30

Ε.Φ.:
073
ΚΑΕ:945
9

ΤΗΛ.:2265034393
ΑΦΜ: 059866072
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αρ. Δέσμευσης
1042/18-12019
Α/Α 1052

88,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ:
ΨΓΓΓ7ΛΗ-2ΟΓ

Αρ. Δέσμευσης
1231/1-2-2019
Α/Α 1261
ΑΔΑ:Ψ7ΓΡ7ΛΗΗ5Φ

8.790,00
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 500
ΘΕΜΑ 67ο: 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.
39490/610/20.02.2019 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
Α. Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που αναλήφθηκαν νομίμως και πραγματοποιήθηκαν εντός
του έτους 2018, οι οποίες θα πληρωθούν από τον προϋπολογισμό του 2019, ως εξής:

Α/Α

1.

2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή Αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία επτά
υπαλλήλων της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών για τους
Μήνες Οκτώβριο-ΝοέμβριοΔεκέμβριο
Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης ενός υπαλλήλου
του τμήματος ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών για τους
μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο 2018.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

02.04.073.0511.02

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία

02.04.073.0719.02

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων
εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική
αποζημίωση, η δαπάνη
διοδίων, ο ναύλος
οχήματος και η μίσθωση

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1.853,33

238,65
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717

3.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης μετακίνησης
ενός υπαλλήλου του
02.04.073.0721.02
τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
για τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο 2018.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

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

70,00

2.161,98

Β. Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019 ως εξής:

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών OTE
έτους 2019

02.04.073.0824.01

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

244,00

2.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού WIND
του Υπαλλήλου του Τμήματος
πολιτικής Προστασίας της ΠΕ
Φωκίδας σύμφωνα με την
οικ.21606/242/29.01.2018
απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας 19.10.2018
έως 18.11.2018

02.04.073.0826.01

Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας

39,18

3.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2019

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

358,00

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

641,18

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

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

1.

ανάληψης
πολυετούς
υποχρέωσης
συνολικού ποσού
15.000,00 ευρώ για
υπηρεσία
αποστολής της
αλληλογραφίας της
Π.Ε. Φωκίδας
(επιστολικό ,δέματα ,
ειδικές Διαχειρίσεις)
με ποσό 10.000,00
ευρώ για το έτος
2019 και ποσό
5.000,00 για το έτος
2020(ΑΔΑΜ:19REQ
004489463)

02.04.073.0823.01

Ταχυδρομικά

10.000,00

14.000,00

4.000,00

0,00

2.

πληρωμή δαπάνης
για τεχνική
υποστήριξή
λογισμικού
εκπαιδευτικής
νομοθεσίας
(ΕΠΑΦΟΣ)

02.04.073.0879.01

Λοιπές Αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

60,76

29.966,40

10.118,40

19.787,24

3.

πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια ειδών
καθαριότητας για τις
ανάγκες του
τμήματος ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών
και επικοινωνιών της
Π,Ε Φωκίδας

02.04.073.1231.01

Προμήθεια ειδών
καθαριότητας

135,36

4.820,10

484,68

4.200,06

4.

προμήθεια μνήμης
Η/Υ (2) δύο τεμάχια
για τις ανάγκες του
γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

60,00

9.000,00

1.393,00

7.547,00

5.

Πληρωμή δαπάνης
για επιστροφή
παραβόλου που εκ
παραδρομής
κατατέθηκε σε
λογαριασμό της Π.Ε
Φωκίδας σύμφωνά
με το αριθμ .
32083/433/11.02.20
19 έγγραφο της
Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών

02.04.073.3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

99,00

1.000,00

0,00

901,00

10.355,12

58.786,50

15.996,08

32.435,30

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 501
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση μετακινήσεων του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα [28η Διεθνής Έκθεση τροφίμων,
ποτών κ.λ.π. στη Θεσσαλονίκη - Διεθνής Έκθεση στα Σπάτα ] .

81

ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
37705/336/18/02/2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού 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 τις μετακινήσεις του Εντεταλμένου Συμβούλου, για θέματα επιχειρηματικότητας και
εξωστρέφειας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ως
ακολούθως:
Σάββατο 2 Μαρτίου έως Κυριακή 3 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ομαδικό περίπτερο επιχειρήσεων στην «28η
Διεθνή ‘Εκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας DETROP
OENOS 2019» που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης. Εκπροσώπηση της ΠΣΤΕ.
Εκτιμώμενη Προκαλούμενη Δαπάνη Μετακίνησης: 280,00€
Σάββατο 16 Μαρτίου έως Κυριακή 17 Μαρτίου, Αθήνα
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ομαδικό περίπτερο επιχειρήσεων στην «Διεθνή
‘Εκθεση Τροφίμων & Ποτών FOODEXPO & OENOTELIA 2019» που θα πραγματοποιηθεί στο
Metropolitan Expo στα Σπάτα. Εκπροσώπηση της ΠΣΤΕ.
Εκτιμώμενη Προκαλούμενη Δαπάνη Μετακίνησης: 260,00€ .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την επισήμανση πως δεν έχει
γίνει κανένας απολογισμός για τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ταξιδιών .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 502
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΘΕΜΑ 69ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σε σχολεία και φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
26611/271/19/02/2019 έγγραφο της Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Παραχωρεί, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), τα παρακάτω είδη της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε σχολεία και φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας :
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ H/Y

1

9ο Γυμνάσιο Λαμίας

Υπολογιστές Τρεις (3) Οθόνες Τρεις (3)

2

Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας

Υπολογιστές Δύο (2) Οθόνες Δύο (2)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 503
ΘΕΜΑ 70ο: Παραχώρηση χώρου στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39794/176/20-2-2019
έγγραφο της Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την παραχώρηση γραφείου, ευρισκόμενου στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Φωκίδας, επιφάνειας 30 περίπου τ.μ για τη στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και
Ελέγχων Ν. Φωκίδας, της Δ/νσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η παραχώρηση θα ισχύει για είκοσι έτη
δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή έχει άμεση συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής και την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φωκίδας. Έτσι και
αποφεύγονται μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων μειώνοντας το δημοσιονομικό κόστος και οι πολίτες
εξυπηρετούνται άμεσα και αποτελεσματικά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 504
Στο σημείο αυτό, ο Κος Θωμάς Γρεβενίτης υπενθύμισε προηγούμενο αίτημά του για
διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία του οργανισμού ΟΠΑΣΤΕ .
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
Βασίλειος Φακίτσας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Σανιδάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία Μίλη

Δημήτριος Αργυρίου
Ευστάθιος Κάππος
Θωμάς Γρεβενίτης
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
A/A

Δαπάνη

1.

Παροχή
υπηρεσιών
(εγκατάσταση ανταλλακτικών,
καθαρισμός, λίπανση) για την
συντήρηση του εκτυπωτή φωτοτυπικό μηχάνημα Konica
Minolta
Bizhub
185
του
Τμήματος
Μεταφορών
&
Επικοινωνιών
Ιστιαίας
της
Δ/νσης
Μεταφορών
&
Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας.
Προμήθεια
ανταλλακτικών
(Τύμπανο drum, Developer,
Ράουλα, Blades οπτικού) για
την συντήρηση του εκτυπωτή φωτοτυπικού
μηχανήματος
Konica Minolta Bizhub 185 του
Τμήματος
Μεταφορών
&
Επικοινωνιών
Ιστιαίας
της
Δ/νσης
Μεταφορών
&
Επικοινωνιών της Π.Ε Εύβοιας.
Προμήθεια
ενός
φορητού
υπολογιστή
(laptop)
DELL
Inspiron 5370 13,3΄΄ FHD/i78550U/8GB/256GBSSD/Radeo
n530 2GB/FRP/Win 10 Pro/1Y
PRM NBD/Silver για τις ανάγκες
του
Γραφείου
του
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Εύβοιας.

2.

3.

Προμηθευτής
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
9451/443

COMPULAB
Ερμού 10

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής
149/21-01-2019
Πρακτικό 4ο, θέμα: 37ο, α/α: 6
ΑΔΑ: 6Ε9Ε7ΛΗ-5Δ1

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0869

17853/696
ΑΔΑ:
Ω7ΑΡ7ΛΗΝΤΒ

Ποσό

148,80€

34300 Λ. Αιδηψού
ΑΦΜ: 079719782
Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

9451/443

COMPULAB
Ερμού 10

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

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1329

17840/690
ΑΔΑ: 6ΛΦ77ΛΗ-3ΚΛ
232,20€

34300 Λ. Αιδηψού
ΑΦΜ: 079719782
Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
CONSULTECH IKE
Κουρητών 41
34100 Χαλκίδα

21032/824

284/04-02-2019
Πρακτικό 6ο, θέμα: 54ο, α/α: 15
ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1723
1.165,60€

ΑΦΜ: 800891285
Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
A/A

Δαπάνη

1.

Προμήθεια
είκοσι
(20)
τμχ.
ποντικιών
ηλεκτρονικών
υπολογιστών POWERTECH PT032/PT-394 USB για τις ανάγκες
του Τμήματος Πληροφορικής της
Π.Ε. Εύβοιας.

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

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
21032/824

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής
284/04-02-2019
Πρακτικό 6ο, θέμα: 54ο, α/α: 15
ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1723

1267/30419
ΑΔΑ: 6ΖΜΡ7ΛΗ-Ψ0Β

Ποσό

99,99€

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
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