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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 18ης Μαρτίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 11

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 18 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε
σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-
2017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 55816/683/13-03-2019
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.10/12-03-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου της Π.Ε. Ευρυτανίας] .

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής για το διαγωνισμό: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019»] .

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων της Ευαγγελίας
Συμιγδαλά κλπ (συν. 4)] .

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β) [σχετικά με την προσφυγή του
Κωνσταντίνου Κοτρώτσου] .
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β) [σχετικά με την προσφυγή του Παναγιώτη
Κακάβα] .

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β) [σχετικά με την προσφυγή της Ελένης
Ρουμιάν] .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 10.800,40 €, για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο Ν. Βοιωτίας, από 10-01-2019 (καθαρισμός ρέματος στη
θέση «ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ» Λεβαδέων), Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1070/49075/04-03-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων στο Ν. Βοιωτίας, από 04-03-2019 (καθαρισμός
του Κηφισού Ποταμού, στη θέση «Άγιος Δημήτριος» περιοχής Δαυλείας), Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 401/19883/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων στο Ν.Βοιωτίας, από 28-01-2019 (καθαρισμός
κατολισθήσεων στην περιοχή της Αράχωβας), Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019», (υδατόρεμα
“Μπενιάτα” της Τ.Κ. Δαμάστας του Δήμου Λαμιέων, φόρτωση άλατος & αποχιονισμός του
οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου), Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/41702/28-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (Βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις από 23/02/2019), Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση του 2ου Α.-Τελικού Π.Ε., για το έργο «Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στέρεας
Ελλάδας (ΔΡΆΣΗ C1 ΠΕΡΙΦΡΆΞΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΏΝ ΛΙΜΝΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΕΙΒΑΔΙΕΣ, ΓΡΕΒΕΝΟ ΟΙΤΗΣ LIFE011NAT/GR/2014)», Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης
αρδευτικού καναλιού Καλαποδιού ποταμού Λήλαντα Ν. Εύβοιας», β) της δαπάνης του έργου,
ποσού 2.560.000,00 € και γ) της διακήρυξης & των λοιπών τευχών της δημοπράτησης, Π.Ε.
Εύβοιας .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια
ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας»,
συνολικού ποσού 50.000 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .
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ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
στο πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, Π.Ε.
Φθιώτιδας .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό
Ελεγκτή - Λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2016 της Π.Στ.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00€ με
Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. οικ.: 70489/2273/27-03-2018 σύμβασης
παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των
ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού, Π.Ε. Εύβοιας .

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της
ΚΥΑ 24001/2013 για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 του σχολικού έτους 2017 –
2018, Π.Ε. Εύβοιας .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019 (Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ), Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Προμήθεια οδικών πινακίδων), Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 34ης Εντολής Πληρωμής
& Πιστοποίησης του έργου «Οδός Δομνίστα - Ρόσκα - Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού - Ν.Α.
Ευρυτανίας», Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 22ης εντολής πληρωμής
και πιστοποίησης του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα - Άγραφα - Ν.Α. Ευρυτανίας», Π. Ε.
Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής
υπηρεσιών και τουριστικής προβολής, οικονομικού έτους 2019, Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 36ο: 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 37ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, ΠΕ Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας .

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού
έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

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

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ. κ. Ευστάθιος Κάππος με
το αναπληρωματικό του μέλος καθώς και ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης ο οποίος αναπληρώθηκε ως
ανωτέρω .

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η 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. 26793/291/5-
02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας .

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

Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ .
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. .

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Κος Γεώργιος Γκικόπουλος ζήτησε να θεματοποιηθεί
και να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και του
Περιφερειακού Συμβουλίου, το «Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδας», το
οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας, βάση απόφασης που
συνυπέγραψαν ο υπουργός και ο αναπληρωτής Υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος, πριν λίγους μήνες .

Ο Κος Γεώργιος Γκικόπουλος υποστήριξε ότι γι’ αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, που αποτελεί
τον οδηγό δράσης για την Περιφέρεια, δεν δόθηκε η ευκαιρία να τοποθετηθούν. Χαρακτηριστικά
ανέφερε ότι: “Στις συνεδριάσεις που προτείνουμε συζήτηση του θέματος, είμαστε σίγουροι πως
θα αποκαλυφθεί, η σύγκλιση των διαχειριστών του συστήματος στις αντιλαϊκές μεθοδεύσεις και
ταυτόχρονα στην υπεράσπιση των συμφερόντων των μονοπωλίων και της πλουτοκρατίας ”.

Δήλωσε επίσης ότι: Το «Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδας» αποτελεί
την βάση πολλών μεγαλόπνοων διακηρύξεων, που δημαγωγικά διατυπώνονται, παίζοντας με τον
όρο « ανάπτυξη » και ότι δεν γνωστοποιήθηκε στον λαό της Περιοχής και στους φορείς που εξ
αντικειμένου ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα.

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 της υπ’ αριθμ. 54455/2062/8-3-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης για τις “ Υπηρεσίες
καθαριότητας στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στις Θερμοπύλες της Π.Ε. Φθιώτιδας ”.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω του
κατεπείγοντος χαρακτήρα των συγκεκριμένων αποφάσεων και οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται
στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για
διαβίβαση απόψεων της υπηρεσίας και για λοιπές απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες, σχετικά με
ένσταση της: «Κοινοπραξίας οδού Ραπταίοι», αναδόχου του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν.
Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση)», που στρέφεται κατά της υπ’ αρ.
2456/ Πρακτικό 44/ θέμα 14ο / 12-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΨ77ΛΗ-ΡΑΔ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, Π.Ε. Εύβοιας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω,
περιορισμένων χρονικών προθεσμιών για τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες .
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση α) πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με
τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail, στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στη Π.Ε. Βοιωτίας»,
ποσού 60.655,58€ β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης, Π.Ε. Βοιωτίας .

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (Κυνηγεσία 2019), Π.Ε.
Φθιώτιδας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω του
κατεπείγοντος της ημερομηνίας πραγματοποίησης της εκδήλωσης (5-7 Απριλίου 2019).

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών για
τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε.
Φθιώτιδας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω του ότι δεν
υπάρχει χρονικό περιθώριο λήψης απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση, διότι οι ημερομηνίες και
τα χρονικά περιθώρια για τις απαιτούμενες διαδικασίες είναι περιορισμένα .

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών -
(εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου) για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π. Ε.
Φωκίδας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, λόγω
περιορισμένων χρονικών προθεσμιών προκειμένου να αποδοθούν οι δαπάνες στους
προμηθευτές .

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», [σχετικά με «Ανακατασκευή – Εκσυγχρονισμό Κτιριακών Εγκαταστάσεων και
Περιβάλλοντος Χώρου Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου»], Π.Ε. Ευρυτανίας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική για λόγους
κατεπείγοντος, καθόσον, η προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου της Αίτησης Ανάκλησης
παρέρχεται την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 .

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 593

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54455/2062/8-3-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης για τις “ Υπηρεσίες
καθαριότητας στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στις Θερμοπύλες της Π.Ε. Φθιώτιδας ”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
56410/2099/13/3/2019 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 υπ’ αριθμ. 54455/2062/8-3-2019 (ΑΔΑ: 9ΝΧ17ΛΗ-Ρ35) απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της
υπ΄αριθμ. πρωτ. 174950/6107/11-9-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003689995) σύμβασης με την
εταιρεία “ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π & Ε Ο.Ε.”, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο: Διάρκεια
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Παρατείνουνε για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στις Θερμοπύλες της Π.Ε. Φθιώτιδας, ήτοι μέχρι στις
11/6/2019.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΙΜΗ

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): 6 Εργαζόμενοι
2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση): Σάββατο & Κυριακή 22:00-06:00 - (1) άτομο

Κυριακή 08:00-14:00 - (3) άτομα
Κυριακή 14:00-22:00 - (2) άτομα
Τις αργίες 08:00-14:00 - (3) άτομα
Και 14:00-22:00 - (2) άτομα

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

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας
2018

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

3,93€

5) Συνολική δαπάνη για την καθαριότητα στο κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων στις Θερμοπύλες της Π.Ε.
Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

36.136,15€

6) τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 423 τ.μ.
Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης (άνευ ΦΠΑ)

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που
αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων:

13.231,22€

Β. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη &
εργαζομένων ) με βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά:

4.344.10€

Γ. Κόστος αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών 12.000,00€
Δ. Εργολαβικό κέρδος 10% (2.523,12€)
Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών 5% (1.387,72€)
ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων 42,03€

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 174950/6107/11-9-2018 αρχική σύμβαση.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας πως πρόκειται για
ατομικές συμβάσεις, που θεωρούνται σαν στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων και
αποτέλεσμα εκβιασμού .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 594

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για
διαβίβαση απόψεων της υπηρεσίας και λοιπών απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών, σχετικά με
ένσταση της «Κοινοπραξίας οδού Ραπταίοι», αναδόχου του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα –
Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση)», που στρέφεται κατά της υπ’ αρ. 2456/
Πρακτικό 44/ θέμα 14ο / 12-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΨ77ΛΗ-ΡΑΔ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 56963/1308 /Φ.Ε.13-
03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να

συλλέξει και να αποστείλει στο Συμβούλιο Δημ. Έργων του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και λοιπά στοιχεία, καθώς και να προβεί σε κάθε
άλλη δέουσα ενέργεια που αφορά την από 18-01-2019 ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΥ» του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ.
0+000 εώς Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση)» που υπεβλήθη ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών.

2. Αποδέχεται και εγκρίνει την αποστολή των απόψεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Εύβοιας, όπως παρατίθενται στο υπ’ αρ. 56961/1306/13-03-2019 έγγραφό της, στο
Συμβούλιο Δημ. Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με την από 18-01-
2019 ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΥ» του έργου «Οδός
Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση)» που υπεβλήθη
ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

3. Ορίζει ως εκπροσώπους της Προϊσταμένης Αρχής, για παράσταση στη συνεδρίαση του
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (προκειμένου να εξετασθεί η από 18-01-2019 ένσταση του
αναδόχου του έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) -
(Συνέχιση)»), μετά την αποδοχή των απόψεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Σ.Ε. και την αποστολή τους στο Τ.Σ.Δ.Ε., τα
κάτωθι υπηρεσιακά στελέχη:

α) Τον Πρ/νο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας κ. Αλέξανδρο
Βαγγελάκο .

β) Τον Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας κ.
Δημήτριο Κληματαριώτη (επιβλέπων του έργου) .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 595

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση α) πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με
τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail, στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στη Π.Ε. Βοιωτίας»,
ποσού 60.655,58€ β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης, Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52021_1560/13-03-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το από 5-3-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμού

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «PROVISION SUN ENERGY ΜΕΠΕ» με
προσφερόμενη τιμή ανά τοποθετημένη παγίδα:

 Για το Τμήμα Α΄ 1,25€/παγίδα και συνολικού προϋπολογισμού 28.305,00€ άνευ
Φ.Π.Α.

 Για το τμήμα Β΄ 1,25€/παγίδα και συνολικού προϋπολογισμού 25.372,50€ άνευ
Φ.Π.Α.

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση λέγοντας ότι: «Δεν έγινε ουσιαστικός
διάλογος με τους παραγωγούς και τους φορείς που τους εκπροσωπούν….. Δεν έχει εκτιμηθεί
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όπως πρέπει το πρόγραμμα και αντί μειοδοτικού διαγωνισμού, προτιμώνται οι συνοπτικές
διαδικασίες».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 596

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (Κυνηγεσία 2019), Π.Ε.
Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 57599/2121/15/
03/2019 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. Την έγκριση δαπανών & δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας, σύμφωνα με
το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. Ήτοι:

1 ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2019

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 19REQ004540696

01.071
.9899.
01

18.000,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 597

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών για
τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε.
Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
45176/1771/15/3/2019 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 απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1
Προμήθεια μοκέτας και
υφάσματος για την

εξέδρα των επισήμων
στο πλαίσιο εορτασμού
της εθνικής επετείου της

25ης Μαρτίου στην
Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΑΦΜ: 008988247
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Λεωνίδου 5

582/12-3-2019

ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-
5ΘΧ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 1699

Αρ. Δέσμευσης:
1887/15-3-2019

ΑΔΑ:
6ΙΟΞ7ΛΗ-7ΤΣ

70,00€

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 598

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών, υπηρεσιών και προμηθειών -
(εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου) για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π. Ε.
Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Οικ.59018/883/15/3/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

2
Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς και

τοποθέτησης καρεκλών
στο χώρο της εξέδρας
των επισήμων την

ημέρα εορτασμού της
Εθνικής Επετείου της
25ης Μαρτίου στη

Φθιώτιδα

ΘΥΜΙΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ

ΑΦΜ: 054109139
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Αντικύρας 28

582/12-3-2019

ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-
5ΘΧ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0829

Αρ. Δέσμευσης:
1884/15-3-2019

ΑΔΑ:
6ΕΡΣ7ΛΗ-ΡΧΖ

300,00€

3

Τοποθέτηση τέντας
στην εξέδρα των

επισήμων, στο πλαίσιο
εορτασμού της εθνικής

επετείου της 25ης
Μαρτίου στην

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΟΥΚΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ

Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092065033
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Στυλίδος 24

582/12-3-2019

ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-
5ΘΧ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 5161

Αρ. Δέσμευσης:
1888/15-3-2019

ΑΔΑ:
Ψ7ΤΛ7ΛΗ-ΙΡΖ

ΑΔΑΜ:
19REQ004619157

700,00€

4

Τοποθέτηση εξέδρας
για τους επισήμους στο
πλαίσιο εορτασμού της
εθνικής επετείου της
25ης Μαρτίου στην
Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας - Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.
ΝΤΕΛΗΣ

ΑΦΜ: 054108630
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Κανάρη &
Ανθήλης

582/12-3-2019

ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-
5ΘΧ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 5161

Αρ. Δέσμευσης:
1888/15-3-2019

ΑΔΑ:
Ψ7ΤΛ7ΛΗ-ΙΡΖ

ΑΔΑΜ:
19REQ004619157

700,00€

5

Προμήθεια στεφάνων
και του στολισμού της
κεντρικής πλατείας, στο
πλαίσιο εορτασμού της
εθνικής επετείου της
25ης Μαρτίου στην
Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΧΑΜΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 101916025
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:

Δημολιούλια 1

582/12-3-2019

ΑΔΑ:
6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 5161

Αρ. Δέσμευσης:
1888/15-3-2019

ΑΔΑ:
Ψ7ΤΛ7ΛΗ-ΙΡΖ

ΑΔΑΜ:
19REQ004619157

650,00€

6

Παροχή υπηρεσιών
ηχητικής κάλυψης των
εκδηλώσεων εορτασμού
της εθνικής επετείου της

25ης Μαρτίου στην
Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε.
Φθιώτιδας

«Audio-M»
Κων/νος Μπότσης

ΑΦΜ: 040678990
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 12

582/12-3-2019

ΑΔΑ:
6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 5161

Αρ. Δέσμευσης:
1888/15-3-2019

ΑΔΑ:
Ψ7ΤΛ7ΛΗ-ΙΡΖ

ΑΔΑΜ:
19REQ004619157

1.100,00€

7

Παροχή υπηρεσιών
εστίασης για λόγους
εθιμοτυπίας, στο

πλαίσιο εορτασμού της
εθνικής επετείου της

25ης Μαρτίου
(Περιφερειακό

Κατάστημα, Υψηλάντη 1
Λαμία)

«ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΤΟ
ΣΤΑΘΜΟ»-

Γιαννακάκης ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800531138
ΔΟΥ: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Σ.Σ.
Λιανοκλαδίου

582/12-3-2019

ΑΔΑ:
6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ: 0845

Αρ. Δέσμευσης:
1886/15-3-2019

ΑΔΑ:
63ΤΑ7ΛΗ-0ΓΧ

600,00€

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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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 απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 599

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», [σχετικά με την Ανακατασκευή & τον Εκσυγχρονισμό των Κτιριακών Εγκαταστάσεων
και του Περιβάλλοντος Χώρου του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου], Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ):
59766/368/18/03/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Να ασκηθεί το ένδικο μέσο της Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

κατά της με αριθμό 174/2019 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε’ Κλιμάκιο), προκειμένου να
αφαιρεθεί ο όρος που τέθηκε από το κλιμάκιο.

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΛΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Ε.-
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛ.:2265028727
ΑΦΜ:999917814
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/12-3-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ: 578
ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-
5ΘΧ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:516
1

Αρ. Δέσμευσης
1894/15-3-2019

Α/Α 1954

ΑΔΑ:
6ΝΕΧ7ΛΗ-Φ6Ζ

1.450,00
ΕΥΡΩ

2

ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ-
ΔΙΑΝΘΟΣ-
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΑΙΑΣ-
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:2265023954
ΑΦΜ:110987009
Δ.Ο.Υ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/12-3-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ: 578
ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-
5ΘΧ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:516
1

Αρ. Δέσμευσης
1894/15-3-2019

Α/Α 1954

ΑΔΑ:
6ΝΕΧ7ΛΗ-Φ6Ζ

400,00
ΕΥΡΩ

3

ΓΛΥΚΑ-ΠΟΤΑ-
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΑΙΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:2265023041

ΑΦΜ:036504574
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
10/12-3-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ: 578
ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-
5ΘΧ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:516
1

Αρ. Δέσμευσης
1894/15-3-2019

Α/Α 1954

ΑΔΑ:
6ΝΕΧ7ΛΗ-Φ6Ζ

400,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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(ii) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Γεώργιο
Ανδρέου, Δικηγόρο Αθηνών, εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Ανδρέου -
Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 27Α, με την εντολή να ασκήσει το ένδικο μέσο της
Αίτησης Ανάκλησης, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να προβεί σε κάθε απαραίτητη
ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

(iii) Καθορίζει την αμοιβή του 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, η οποία προκύπτει ως
εξής :

- Σύνταξη και κατάθεση της Αίτησης Ανάκλησης 134 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό
[80€ Χ 4 =] 320 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 454 ευρώ.

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης απείχε της ψηφοφορίας .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διαφώνησε με την αίτηση ανάκλησης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 600

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 10/12-03-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 10/12-03-2019 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 601

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου της Π.Ε. Ευρυτανίας] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ. 26675/160/
12/03/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Ανδρέου, Δικηγόρο Αθηνών, εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Ανδρέου -
Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 27Αο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές
διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας
υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης και την
υπαγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου Α.Ε.» στις
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

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

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

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό
[80 ευρώ Χ 4=] 320 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και της πολυπλοκότητας που
παρουσιάζει από νομικής άποψης, καθώς και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο
πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.
- Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι «Μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση το “ ερώτημα
της υπηρεσίας ” .. όταν ο Νόμος 4354/2015 και συγκεκριμένα το άρθρο 7 είναι σαφής…όπως
σαφής και συγκεκριμένη είναι και η υποχρέωση της Υπηρεσίας να δώσει βεβαίωση
προϋπηρεσίας στον εργαζόμενο.
Δεν συμφωνούμε με τον ορισμό δικηγόρου ... Να δοθεί η βεβαίωση» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 602

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής για το διαγωνισμό: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019»] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ. 36600/237/
12/03/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φλώρο του Θεοδώρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την διεκδίκηση των
χρημάτων και την αναζήτηση ευθυνών περί διαφυγής εσόδων.

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

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

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

- Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση και δήλωσε ότι: «Η απάντηση της
τράπεζας, σύμφωνα με τον νόμο, είναι αποκαλυπτική . « Η αρμόδια υπηρεσία δεν ζήτησε την
παράταση της εγγυητικής επιστολής, όπως όφειλε »… Έτσι χάθηκαν τα χρήματα που δικαιούται
η Περιφέρεια και φυσικά τα κέρδισε ο εργολάβος .
Αντί του διορισμού δικηγόρου, να ζητηθούν εξηγήσεις από την υπηρεσία για την παράλειψή
της… Σχετική έκθεση να έρθει στην Οικονομική Επιτροπή» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 603

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων της Ευαγγελίας
Συμιγδαλά κλπ (συν. 4)] .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ: 49653/326/
12/03/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Αθανάσιο

Τσόγκα του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 276], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Αγίου Νικολάου, αρ. 6, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 10/05/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 13/11/2018 και με αριθμό δικογράφου 1327/Π-ΑΠ/257/18 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων
που άσκησαν η Ευαγγελία Συμιγδαλά κλπ (συν 4), συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 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 604

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β) [σχετικά με την προσφυγή του
Κωνσταντίνου Κοτρώτσου] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ. 214182/1465/
12/03/2019 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 Χριστίνα

Αντωνακοπούλου του Βασιλείου [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 369], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 16, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Β), στη δικάσιμο της 23/05/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την πό 22-03-2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ55/22-03-2012
προσφυγή που άσκησε ο Κωνσταντίνος Κοτρώτσος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 605
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β) [σχετικά με την προσφυγή του Παναγιώτη
Κακάβα] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
214186/1466/12/03/2019 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 Ανδρονίκη

Καντερέ του Γεωργίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 239], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Β), στη δικάσιμο της 23/05/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 22-03-2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ53/22-03-2012
προσφυγή που άσκησε ο Παναγιώτης Κακάβας, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ για μελέτη φακέλου
υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 606

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β) [σχετικά με την προσφυγή της Ελένης
Ρουμιάν] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ. 214195/1467/
12/03/2019 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 Ταρσή Κοκκίνη

του Παναγιώτη, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 412], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Τσακάλωφ 2Α, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Β), στη δικάσιμο της 23/05/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 02-04-2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ65/03-04-2012 προσφυγή που
άσκησε η Ελένη Ρουμιάν, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 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 υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λόγω της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 607

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 10.800,40 €, για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο Ν. Βοιωτίας, από 10-01-2019 (καθαρισμός ρέματος στη
θέση «ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ» Λεβαδέων), Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1108/50592/5-03-
2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 10.800.40 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών ως

προς τον «Καθαρισμό ρέματος στη θέση «ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ» Λεβαδέων του Ν. Βοιωτίας από 10-
01-2019» και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο
2018-2019 του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ
56600012 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

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

ΦΠΑ 24 %

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 61718

Από
10/01/2019

έως
31/01/2019

10.800.40

ΣΥΝΟΛΟ 10.800.40 €

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι: «Ο καθαρισμός
ρεμάτων πρέπει να γίνεται προληπτικά, με πρόγραμμα και μετά από δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό…..
Η προτεινόμενη δαπάνη δεν θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα…. Δεν μπορεί να γίνει με
απευθείας ανάθεση.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 608

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1070/49075/04-03-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων στο Ν. Βοιωτίας, από 04-03-2019 (καθαρισμός
του Κηφισού Ποταμού, στη θέση «Άγιος Δημήτριος» περιοχής Δαυλείας), Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1071/49077/4-03-
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’ αριθ. 1070/49075/04-03-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων στο Ν. Βοιωτίας, από 04-03-2019 η οποία αφορά
στον καθαρισμό του Κηφισού Ποταμού, στη θέση «Άγιος Δημήτριος» περιοχής Δαυλείας, ως
εξής:

1.- Απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :
1 ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ 120324
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ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

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 με την αιτιολογία ότι: «Ο καθαρισμός
ρεμάτων πρέπει να γίνεται προληπτικά, με πρόγραμμα και μετά από δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό…..
Η προτεινόμενη δαπάνη δεν θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα…. Δεν μπορεί να γίνει με
απευθείας ανάθεση.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 609

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 401/19883/28-01-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων στο Ν.Βοιωτίας, από 28-01-2019 (καθαρισμός
κατολισθήσεων στην περιοχή της Αράχωβας), Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 402/19886/28-01-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 401/19883/28-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων στο Ν.Βοιωτίας από 28-01-2019, η οποία αφορά στον
καθαρισμό κατολισθήσεων στην περιοχή της Αράχωβας, ως εξής:

1.- Απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :
1 GERMA JANI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ., Ω.Φ. 6-10 ton ΒΙΝ 4796

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 610

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019», (υδατόρεμα
“Μπενιάτα” της Τ.Κ. Δαμάστας του Δήμου Λαμιέων, φόρτωση άλατος & αποχιονισμός του
οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου), Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 51623/2393/06-
03-2019 & β) 51638/2396/06-03-2019 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α) Εγκρίνει την δαπάνη στην παρακάτω εταιρεία:

1. ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ “ για τον καθαρισμό και απομάκρυνση των φερτών υλικών, την
διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης ,την ενίσχυση αναχωμάτων στο υδατόρεμα “Μπενιάτα”
της ΤΚ Δαμάστας του Δήμου Λαμιέων ", η οποία δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.086,40 €
με Φ.Π.Α. 24%.
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β) Εγκρίνει τις δαπάνες στις παρακάτω εταιρείες:

1. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ "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". Η δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.966,70 € με Φ.Π.Α. 24%.

2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην
περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου ". Η δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται
στο ποσό των 930,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο ως προς την δαπάνη που αφορά στο
υδατόρεμα “Μπενιάτα” υποστηρίζοντας ότι “ο καθαρισμός του ρέματος πρέπει να γίνεται
προληπτικά, με πρόγραμμα και μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.. Η προτεινόμενη
δαπάνη δεν θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα .. Δεν μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση “ .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 611

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/41702/28-02-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (Βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις από 23/02/2019), Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.54686/160/12-03-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.109/41702/28-02-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
που προέκυψαν από Βροχοπτώσεις και Χιονοπτώσεις από 23/02/2019, ως εξής:

1. Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 114345 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, και το ΜΕ 190252 Ι.Χ. τύπου

εκσκαφέα της ΚΟΙΝΣΕΠ Βελούχι για τον καθαρισμό του υδατορέματος «Κακόρεμα» της ΤΚ
Καρπενησίου.

2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες

και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε

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

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

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

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

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.

(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 612
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση του 2ου Α.-Τελικού Π.Ε., για το έργο «Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στέρεας
Ελλάδας (ΔΡΆΣΗ C1 ΠΕΡΙΦΡΆΞΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΏΝ ΛΙΜΝΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΕΙΒΑΔΙΕΣ, ΓΡΕΒΕΝΟ ΟΙΤΗΣ LIFE011NAT/GR/2014)», Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52766/2477/7-03-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο Α.-Τελικό Π.Ε.για το έργο: «Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων

προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στέρεας Ελλάδας
(ΔΡΑΣΗ C1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΛΙΜΝΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΕΙΒΑΔΙΕΣ, ΓΡΕΒΕΝΟ ΟΙΤΗΣ LIFE011NAT/GR/2014)» όπως συντάχθηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον
ανάδοχο, σε μείωση ως προς το ποσό του συμφωνητικού, κατά 1.758,23€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 613

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης
αρδευτικού καναλιού Καλαποδιού ποταμού Λήλαντα Ν. Εύβοιας», β) της δαπάνης του έργου,
ποσού 2.560.000,00 € και γ) της διακήρυξης & των λοιπών τευχών της δημοπράτησης, Π.Ε.
Εύβοιας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 55731/1270/ Φ.Ε./12-
03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει :
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων
άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδιού ποταμού Λήλαντα Ν. Εύβοιας»
προϋπολογισμού 2.560.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
 Την δαπάνη του ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 2.560.000,00 € με Φ.Π.Α.,
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 766 με ενάριθμο
2015ΕΠ76600001).
 Την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης.
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να
εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:
 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι πάνω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η επιτροπή
δημοπρασίας θα είναι (7) επταμελής.
 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
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ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να
αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως ορίζει το
άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.
 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της
διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός
ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
4.2.δ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή
του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 614

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια
ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας»,
συνολικού ποσού 50.000 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.: 54430/814/8-3-
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 3ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του διαγωνισμού

«Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε.
Φωκίδας» που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης .

2) Κατακυρώνει τον διαγωνισμό του έργου, συνολικού ποσού 50.000 € με Φ.Π.Α., με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
(Αριθμ.πρωτ. προκήρυξης οικ. 287273/3991/07-12-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC004147271 2018-12-
07), στην εταιρεία:

«ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ, Σωλήνες-Ασφαλτικά-Εμπόριο-Εφαρμογές», με τιμή
προσφοράς 40.320,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 615

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
στο πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, Π.Ε.
Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 53310/2040/12-3-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση “Προμήθειας υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο

πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς”, στους
προμηθευτές οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι ανά τμήμα, έπειτα από διαγωνιστική
διαδικασία με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 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,
ως εξής:

Α/Α Προϊόν Τεμάχια ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ

ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ-
Ε. ΔΕΜΑΓΚΟΣ

Ο.Ε.

ΑΦΜ:
082138140

ΔΟΥ: Α΄ Αθηνών
Ταχ. Δ/νση:Μεγ.

Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ.
10437, Αθήνα

1 Μ0530L Phusion High-Fidelity DNA
Polymerase 500 UNITS

1 525,76€

2 Glysine, 1kg, Applichem, A1067 1 47,74€
3 Aαt II (500 units) 1 89,28€
4 Mlu Ι (1000 units) 1 96,72€
5 Nhe Ι (1000 units) 1 99,70€
6 Nla IV (200 units) 1 101,18€
7 Nsi I (1000 units) 1 96,72€
8 Shrimp Alkaline Phosphatase της

ΝΕΒ, CAT. No M037 1L (2500 units)
1 357,12€

9 Phusion Hot Start Flex DNA
Polymerase, NEB-M0535S

2 275,28€

10 T4 DNA Ligase, 100.000 units 1 275,28€
ΣΥΝΟΛΟ 1.964,78€

ΤΜΗΜΑ 2: Αναλώσιμα για
κλωνοποίηση γονιδίων

Τεμάχια ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1 pGEM-T Easy, Promega-
A1360

4 1.200,32€ ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
δ.τ. ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 999506681
ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Ταχ. Δ/νση:
Λασκαρεως 11 & Δαμασκηνού 9 -

Αθήνα, Τ.Κ. 11471

ΤΜΗΜΑ 3: Πλαστικά Εργαστηριακά ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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1 2.0ml tubes, SARSTEΤD-
72.695.500

250 τεμ./συσκευασία

22
συσκευασίες
ή 5500 τεμ.

165,73€

SARSTEDT Ν. ΕΠΕ

ΑΦΜ:095591419
ΔΟΥ: Παλλήνης

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Μπέκα
και Α. Δημητρίου, Τ.Κ.

19004- Σπάτα

2 1.5ml tubes, SARSTEΤD-
72.690.500

500 τεμ./συσκευασία

50
συσκευασίες
ή 25.000 τεμ.

452,60€

3 Micro tube 0.5ml, PP
SARSTEDT-72.735
500 τεμ./συσκευασία

8
συσκευασίες
ή 4.000 τεμ.

318,93€

4 50 ml tubes, PP SARSTEDT-
62.547.254

25 τεμ/συσκευασία

20
συσκευασίες
ή 500 τεμ.

77,81€

5 15 ml tubes, PP SARSTEDT-
62.554.502

50 τεμ/συσκευασία

20
συσκευασίες
ή 1.000 τεμ.

155,62€

6 SARSTED-95.64.981- κουτιά
αποθήκευσης χάρτινα

20 τεμάχια 86,42€

ΣΥΝΟΛΟ 1.257,11€

ΤΜΗΜΑ 4: Εργαστηριακά γάντια ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1 Εργαστηριακά
γάντια

44
συσκευασί
ες των 150

τεμ.

298,72 PAUL HARTMANN HELLAS Α.Ε.

ΑΦΜ:999862491, ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειριά,
Ταχ. Δ/νση: Λ. Βουλιαγμένης 140, Τ.Κ.

16674 Γλυφάδα Αθήνα

ΤΜΗΜΑ 5: Προϊόντα για
ηλεκτροφόρηση νουκλεοτιδίων

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1 Ultra Pure Agarose,
Invitrogen

4 1.234,99€ ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΦΜ:091569759, ΔΟΥ: ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης,

Ταχ. δ/νση: 12ο χλμ Θεσ/νικης - Χαλκιδικής
κτίριο SPECTRA Θέρμη Τ.Κ. 57001

Οι ανωτέρω δαπάνες έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 23/3-1-2019 (ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και θα καλυφθούν από τον
Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 5244 και την υπ΄αριθμ. 749/8-1-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΨΥ7ΛΗ-ΖΙΟ, ΑΔΑΜ:
18REQ004085517) απόφαση δέσμευσης .

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση λέγοντας “ότι δεν γνωρίζουμε το
συγκεκριμένο πρόγραμμα ..
Δεν έγινε ουσιαστικός διάλογος με τους παραγωγούς και τους φορείς που τους εκπροσωπούν ..
Πρόκειται για απευθείας ανάθεση, όταν η συγκεκριμένη δουλειά πρέπει να γίνεται με πρόγραμμα
και με διαγωνιστικές διαδικασίες ..
Στον συγκεκριμένο τομέα « έχει χαθεί η μπάλα » ..”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 616

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό
Ελεγκτή - Λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2016 της Π.Στ.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00€ με
Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 42987/1718/7-03-
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 παροχής λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή -

Λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής
Διαχείρισης Έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ποσού 15.624,00 με Φ.Π.Α., στην
εταιρεία “Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών” (ΑΦΜ:
094394659, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, που εδρεύει στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257,
Αθήνα), 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 πληρεί τα κριτήρια επιλογής, βάσει της παρ.1 &
2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων βάσει και της προσφοράς του, αναλύεται ως
ακολούθως:
1. Κατάσταση του Ισολογισμού Τέλους Χρήσης: 3.000,00€, πλέον ΦΠΑ
2. Κατάσταση του Λογ/σμου Αποτελεσμάτων Χρήσης: 3.000,00€, πλέον ΦΠΑ
3. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης: 2.000,00€, πλέον ΦΠΑ
4. Φύλλο μερισμού των δαπανών της χρήσεως στις βασικές λειτουργίες της Περιφέρειας:
1.000,00€, πλέον ΦΠΑ
5. Κατάσταση του Λογ/σμού Γενικής Εκμετάλλευσης: 1.600,00€, πλέον ΦΠΑ
6. Προσάρτημα επι των οικονομικών καταστάσεων: 2.000,00€, πλέον ΦΠΑ

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 0899 και την υπ΄αριθμ. 362/7-1-2019
(ΑΔΑ: 61ΑΞ7ΛΗ-Λ2Ω, ΑΔΑΜ: 19REQ004317812) απόφαση δέσμευσης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε τα εξής: «Δεν έχουμε αντίρρηση…. Διερωτόμαστε,
όμως, γιατί δεν κάνει τον έλεγχο Δημόσια Υπηρεσία…. Για παράδειγμα το Ελεγκτικό Συνέδριο,
που άλλωστε μπορούσε να κάνει και προληπτικό ή δειγματοληπτικό έλεγχο….
Διερωτόμαστε αν θα ελεγχθεί και στη διαχειριστική αρχή, όπως άλλωστε επιβάλλεται.….»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 617

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 55506/2087/12-03-

2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1
HERTZ-
AUTOΗELLAS
Α.Τ.Ε.Ε.

ΑΦΜ: 094005806

Α) 3.769,60
Β) 3.955,60
Γ) 3.955,60

Α)219830/20-02-19
Β)219835/20-02-19
Γ) 219840/20-02-19

493/27-3-17
ΑΔΑ:

720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ( leasing)
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ: 19-12-
2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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2 WORLD TWENTY
FOUR SEVEN E.E.

ΑΦΜ: 800518097

2.976,00 1115/18-02-2019
33/09-01-2019

ΑΔΑ:
ΩΥΛ27ΛΗ-ΦΦΨ

ΑΔΑΜ:
19ΑWRD004323660

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΤΟΥΡ/ΚΟΥ
ΠΡ/ΝΤΟΣ
ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.273/11-01-19
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3
ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π. & Ε.
Ο.Ε.

ΑΦΜ: 800440763

6.022,69 270/04-03-2019
1869/27-08-2018

ΑΔΑ:
6Ψ717ΛΗ-ΑΡΗ

ΑΔΑΜ:
18ΑWRD003621769

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣ.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 6107/11-09-2019
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4
ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΦΜ: 149837416

4.651,77 15/08-03-2019 _ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5
Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ε.Ε.

ΑΦΜ:998919999

4.390,96 702/28-02-2019
1012/07-05-2018

ΑΔΑ:
687Μ7ΛΗ-0ΡΦ

ΑΔΑΜ:
18ΑWRD003070935

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΣΕ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
4128/15-05-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε απέχοντας από την ψηφοφορία ότι “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.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 618

ΘΕΜΑ 19o: 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./54917_1622/12-
03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219

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

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ 46.524,06€ 979/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ

2 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ 10.306,05€ 980/31-1-19 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ

3 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ 2.753,99€ 981/31-1-19 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ 1.057,87€ 982/31-1-19 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ

5 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ 3.179,20€ 983/31-1-19 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-OTS 3.323.17€ 79/28-2-19 2072/24-9-2018

7 ΑΦΟΙ ΚΑΠΠΑ ΟΕ 440,00€ 32/28-2-19 418/18-2-2019

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε απέχοντας από την ψηφοφορία ότι “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.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 619

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 55034/820/12-03-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/
α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.
ΑΦΟΙ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ
Ο.Ε

607,60 313/07.03.2019

24/10/2018 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑΜ:

18SYMV003891612

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΤΕΟ

2.
ΑΦΟΙ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ
Ο.Ε

2.238,60 612/07.03.2019

24/10/2018 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑΜ:

18SYMV003891387

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.
ΜΙΧΑΛΕΑΣ 248,00 71/07.03.2019 500/9/28.02.2019 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

4. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 1.927,85 924/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

5. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 277,76 922/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ
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6. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 732,49 919/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

7. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 9.086,37 917/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

8. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 47.744,69 915/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

9. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 1.469,20 923/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

10. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 452,35 921/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

11. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 990,76 920/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

12. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 1.765,86 918/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

13. ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 2.331,20 916/31.01.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε απέχοντας από την ψηφοφορία ότι “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.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 620

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 47521/766/12-03-
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

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΟΣΟ
ΣΕ

ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣ
Η ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε απέχοντας από την ψηφοφορία ότι “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.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 621

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. οικ.: 70489/2273/27-03-2018 σύμβαση παροχής
υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των
ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού, Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: οικ.: 55004/2092/12-
03-2019 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 δίμηνη παράταση (έως 27-05-2019) και μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής

αξίας (ποσού 58.520,00 ευρώ) της αριθμ. πρωτ. οικ.: 70489/2273/27-03-2018 (ΑΔΑΜ:
18SYMV002880341) σύμβασης με τίτλο «Σύμβαση Π.Ε.Εύβοιας με Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε
(ΕΛΤΑ) με αντικείμενο την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το
εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε Ευβοίας και των
Δ/νσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης» με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε) με τους ίδιους
όρους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 622

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της
ΚΥΑ 24001/2013 για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 του σχολικού έτους 2017 –
2018, Π.Ε. Εύβοιας .

1

«ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ. »
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 10
15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ 999505451
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:info@orion-
audit.gr
ΤΗΛ.: 2114111500-9

9.800,00 28-02-2019 2/28-02-2018 2648-47/3-12-
2018

Παρεχόμενες υπηρεσίες
α) Εκτίμηση της αξίας της εταιρείας
‘’Ευρυτανία Εταιρεία Αγροτικής
Αναπτύξεως’’
β) Επισκόπηση των οικονομικών
δεδομένων της εταιρείας ‘’Ευρυτανία
Α.Ε.’’
γ) Εκτίμηση της αξίας της εταιρείας
‘’Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου
Α.Ε.’’
δ) Επισκόπηση των οικονομικών
δεδομένων της εταιρείας ‘’Χιονοδρομικό
Κέντρο Καρπενησίου Α.Ε.’’
ε) Εκτίμηση της αξίας των ακινήτων της
‘’Ευρυτανία Α.Ε.’’
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 36119/1500/14
Φεβρουαρίου 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:

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 623

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο: 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.: 54946_1626/12-03-
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 έγινε ο
απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Κατηγορία
επιδόματος

Βαθμίδα
Εκπαίδευσης

ποσό Σύνολο

Επιδόματα μετεγκατάστασης Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1.500.00 11.500.00
(Παρ. 1α άρθρου 3 ΚΥΑ

24001/2013)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 10.000.00

Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη
των γονέων ή των κηδεμόνων (Παρ.
1β άρθρου 3 ΚΥΑ 24001/2013)

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 10.000.00 21.000.00.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 11.000.00

Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη
των γονέων ή των κηδεμόνων μέχρι
την έναρξη πραγματοποίησης των
δρομολογίων (Παρ. 2 άρθρου 3 ΚΥΑ

24001/2013)

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 25.000.00 32.000,00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 7.000.00

Σύνολο 64.500.00
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

Προμήθεια
κλειδιών,
κλειδαριών κλπ για
τις ανάγκες των
κτιρίων της ΠΕ
Βοιωτίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΕΛΗΣ

Α.Φ.Μ. 045860100

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

417/04-02-19

ΑΔΑ

61Η07ΛΗ-Γ0Α
073.1699.01

1738/22-2-19

ΑΔΑ

Ω6Τ87ΛΗ-ΑΓΙ

930,00€

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΒ

PARNASS SPORT

ΑΦΜ 044178520

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

352/11-02-19

ΑΔΑ

6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
073.1459.01

1508/14-2-19

ΑΔΑ

90ΒΓ7ΛΗ-5ΒΜ

3.500,00€

3
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ Μ.Ε ΤΗΣ ΠΕ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΑΕ

Α.Φ.Μ. 094035800

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ

17/03-01-19

ΑΔΑ

6Η977ΛΗ-ΤΡΦ
073.0899.01

665/08-01-19

ΑΔΑ

ΩΘΙΗ7ΛΗ-44Ο

6.277,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 624

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.:

54270/2073/08/03/2019 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 απευθείας ανάθεση 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 625

ΘΕΜΑ 26ο: 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.: 54728/2084/12-03-
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
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1. Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019 , 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

1

Αμοιβή για εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες 2016

02.02.073.051
2.02

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες

2.605,60

2

Αμοιβή για εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες 2017

02.02.073.051
2.02

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες

2.046,13

3

αμοιβή για εργασία κατα τις
εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες για
Στιβακτάκη Ιωάννη
(αποσπασμένος σε
βουλευτικό γραφείο)
έτους 2017

02.02.073.051
2.02

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες

234,39 11.886,12 7.000,00 0,00

4

Λοιπά έξοδα μετακίνησης 7
υπαλλήλων Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Απρίλιο 2019

02.02.073.071
9.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνον
ται το αντίτιμο
των εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,07
17

521,33

5

λοιπά έξοδα μετακίνησης 4
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Απρίλιο 2019

02.02.073.071
9.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνον
ται το αντίτιμο
των εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)

72,00
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εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,07
17

6

λοιπά έξοδα μετακίνησης
16 υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Απρίλιο 2019

02.02.073.071
9.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνον
ται το αντίτιμο
των εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,07
17

1.050,15 107.424,68 4.811,59 100.969,61

7

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 7
υπαλλήλων Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Απρίλιο 2019

02.02.073.072
1.01

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

330,00

8

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 4
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Απρίλιο 2019

02.02.073.072
1.01

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

80,00

9

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 16
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Απρίλιο 2019

02.02.073.072
1.01

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

840,00 46.070,00 3.930,00 40.890,00

10

Υπόλοιπο σύμβασης για
παροχή υπηρεσιών για τον
καθαρισμό/απολύμανση
δεκαεπτά (17)
υπηρεσιακών οχημάτων
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων (ΤΜΕ) της Π.Ε.
Ευβοίας. Η παροχή υπηρ.
αναλύεται ως

02.02.073.086
1.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

70,00 13.730,00

13.660,00

0,00
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εξής:1.πλύσιμο εσωτερ-
εξωτερικό 3 φορές/μήνα
2.Βιολογικό καθαρισμό κ
απολύμανση
1φορά/μήνα18REQ002740
189

11

παροχή υπηρεσιών για την
συντήρηση του
Ηλεκτροπαραγωγού
Ζεύγους (Η/Ζ) του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.086
9.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

1.798,00 35.000,00 16.643,31 16.558,69

12

Υπόλοιπο σύμβασης για
παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης ηλεκτρονικού
και μηχανογραφικού
εξοπλισμού για την
εύρυθμη λειτουργία του
Μεγάρου Π.Ε. Εύβοιας και
των υπηρεσιών της, λήξης
01/05/2019 για το έτος
2019 REQ002640979

02.02.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

2.050,00 51.200,00 30.948,56 18.201,44

13

προμήθεια υλικών για την
συντήρηση του
Ηλεκτροπαραγωγού
Ζεύγους (Η/Ζ) του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.132
9.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

1.463,20 8.000,00 232,20 6.304,60

ΣΥΝΟΛΟ 13.160,80 273.310,8 77.225,6
6

182.924,3
4

2. Ανακαλεί την δέσμευση του ποσού των 216,65 € αρ. δέσμευσης 1786 - ΚΑΕ 0511.02 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 626

ΘΕΜΑ 27ο: 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.: 54730/2085/12-03-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 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
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1 πληρωμή του Υποέργου ΕΙΔΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, της Πράξης
"<<ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

63.799,41
02.02.071.9475.02
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ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015-2016>>-K.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ΄΄ (Κωδικός
ΟΠΣ 5000187) του Επιχ/κου Προγ/τος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

2. Ανάκληση της δέσμευσης του ποσού των 63.799,41 αρ. δέσμευσης 258 - ΚΑΕ 9475.01.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι «δεν υπάρχει
απολογισμός του προγράμματος και δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια ένταξης στον πίνακα των
ωφελούμενων .. χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ανάμιξη ΜΚΟ, ιδιωτών και εκκλησίας ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 627

ΘΕΜΑ 28ο: 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.: 54737/2087/12-03-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης του ποσού των 19.936,87 €, για την

πληρωμή της υπ’ αριθμ.810/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας στο όνομα της
εταιρείας GLOBE WILLIANS HELLAS FACILITY MANAGEMENTE ΕΠΕ, για υπηρεσίες
καθαριότητας κατά την περίοδο 1/1/2012 μέχρι 6/2/2012, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Κεφάλαιο: 19.586,87€,
και δικαστικά έξοδα: 350,00€

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 και
συγκεκριμένα της ΠΕ Ευβοίας, ΚΑΕ 02.073.0892 με τίτλο «Πάσης φύσεως δαπάνες σε
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για το ποσό των 19.586,87€ και
τον ΚΑΕ 02.073.0894 με τίτλο «Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα»για το ποσό των 350,00€ .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 628

ΘΕΜΑ 29ο: 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.: 54732/2086/12-03-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης του ποσού των 35.832,17 €, για την

πληρωμή της υπ’ αριθμ.966/2015 απόφασης του ΣΤ’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
στο όνομα της Αγγελικής Στεργίου του Βασιλείου και Νικολάου Στεργίου του Βασιλείου, λόγω
ηθικής βλάβης από τη μη κατεδάφιση βρύσης που είχε κατασκευαστεί στο οικόπεδο των
δικαιούχων, το οποίο αναλύεται ως εξής:

α) Στην Αγγελική Στεργίου του Βασιλείου :Επιδικασθέν ποσό: 10.000,00€
Τόκοι 7.370,96€
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και έξοδα: 545,12€
Σύνολο : 17.916,08€

β) Στον Νικόλαο Στεργίου του Βασιλείου :Επιδικασθέν ποσό : 10.000,00€
Τόκοι 7.370,96€
και έξοδα: 545,13€
Σύνολο: 17.916,09€

Η δαπάνη θα βαρύνει του προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019
και συγκεκριμένα της ΠΕ Ευβοίας, ΚΑΕ 02.073.0892 με τίτλο: «Πάσης φύσεως δαπάνες σε
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»για το ποσό των 34.741,92€ και
τον ΚΑΕ 02.073.0894 με τίτλο: «Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα»για το ποσό των
1.090,25€ .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 629

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019 (Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ), Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.:
55027/819/12.03.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,

συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019, ως
εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 630

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Προμήθεια οδικών πινακίδων), Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.:
55072/821/12/03/2019 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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 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)

247,00

2.
Έγκριση δαπάνης για την

πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2019

02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 75,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 322,00
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή της δαπάνης των παρακάτω

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

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

ΑΝΑ

ΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1 «Προμήθεια Πινακίδων για την Εθνική Και
Επαρχιακή Οδό της Π.Ε. Φωκίδας» Προϋπολογισμού
10.000 Ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΣΑΕΠ 066
(ΑΔΑΜ : 19REQ004592486)

071
ΚΑΕ 9459.01

10.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 631

ΘΕΜΑ 32ο: 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.: 54982/840/12
Μαρτίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι αναδείχθηκαν

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

1.

Προμήθεια για 23 κιλά
τυλιχτά γλυκά, 10 κιλά
τυλιχτά σοκολατάκια και
35 τεμάχια αναψυκτικά
διάφορα των 2 λίτρων για
την δεξίωση στο χώρο του
Διοικητηρίου που θα
επακολουθήσει για τον
εορτασμό της Εθνικής
Εορτής 25ηςΜαρτίου 2019
για τις ανάγκες της Π.Ε.
Ευρυτανίας

ΑΖΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
1ο ΧΛΜ. Ε.Ο.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-
ΛΑΜΙΑΣ

361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΦΜ 049225666
ΔΟΥ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΗΛ. 2237089111

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.

9/28-2-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ

488

ΑΔΑ:ΩΧ157Λ
Η-Κ51

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
5161

Αρ. Δέσμευσης
48752/781/4-3-

2019
Α/Α 1762

ΑΔΑ: 6ΙΛΝ7ΛΗ-
95Χ

569,16
ΕΥΡΩ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 632

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 34ης Εντολής Πληρωμής
& Πιστοποίησης του έργου «Οδός Δομνίστα - Ρόσκα - Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού - Ν.Α.
Ευρυτανίας», Π. Ε. Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 54374/836/12
Μαρτίου 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 δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης από τις Δημόσιες

Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής :

2.

Κατασκευή εννέα (9)
δάφνινων στεφανιών
κατάθεσης μνημείου για
την επέτειο της Εθνικής
Εορτής της 25ης Μαρτίου
2019 για τις ανάγκες της
Π.Ε. Ευρυτανίας

ΜΕΛΙΚΟΚΗ ΣΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ-ΩΔΙΚΑ
ΠΤΗΝΑ-ΤΡΟΦΕΣ

ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ
44

361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΦΜ:046859123
Δ.Ο.Υ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΗΛ: 2237025687

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.

9/28-2-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ

488

ΑΔΑ:ΩΧ157Λ
Η-Κ51

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
5161

Αρ. Δέσμευσης
48752/781/4-3-

2019
Α/Α 1762

ΑΔΑ: 6ΙΛΝ7ΛΗ-
95Χ

279,00
ΕΥΡΩ

3.

Δαπάνη για την
μικροφωνική εγκατάσταση
στο χώρο της παρέλασης
και στο χώρο του μνημείου
κατάθεσης των στεφανιών
για την Εθνική Εορτή 25ης
Μαρτίου 2019 για τις
ανάγκες της Π.Ε.
Ευρυτανίας

ΜΠΑΡΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΑΣΟΥ 20-

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΦΜ:026700215
Δ.Ο.Υ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΗΛ: 6974031169
FAX: 2237080106

Email:de1@otenet.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.

9/28-2-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ

488

ΑΔΑ:ΩΧ157Λ
Η-Κ51

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
5161

Αρ. Δέσμευσης
48752/781/4-3-

2019
Α/Α 1762

ΑΔΑ: 6ΙΛΝ7ΛΗ-
95Χ

250,00
EΥΡΩ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε ευρώ

1

34η εντολή πληρωμής του Έργου «Οδός Δομνίστα-Ροσκά-Πάντα Βρέχει-Όρια
Νομού-Ν.Α. Ευρυτανίας»
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 766
Προϋπολογισμός : 9.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης : 4.268.057,75 ευρώ
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 4.007.094,34 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 95.839,60 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 174.383,36 ευρώ.

Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»

Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ :

95.839,60 ευρώ

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 633

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 22ης εντολής πληρωμής
και πιστοποίησης του έργου: «Οδός Βαρβαριάδα - Άγραφα - Ν.Α. Ευρυτανίας», Π. Ε.
Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 55408/847/12
Μαρτίου 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 δέσμευση πίστωσης και της πληρωμή δαπάνης από τις Δημόσιες

Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας ως εξής :

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 634

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό και
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής
υπηρεσιών και τουριστικής προβολής, οικονομικού έτους 2019, Π. Ε. Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 55030/842/12
Μαρτίου 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

Κ.Α.Ε.

03.071.9453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

«Συγκοινωνίες»

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

95.839,60

Ποσό
Εγκεκρ.
Π/Υ

626.646,4
0

Δεσμευθέν
ποσό

0,00

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης

530.806,80

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε ευρώ

1

22η εντολή πληρωμής του Έργου «Οδός Βαρβαριάδα-Άγραφα-Ν.Α. Ευρυτανίας»
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 766
Προϋπολογισμός : 12.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης : 6.634.107,59 ευρώ
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 6.349.999,99 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 275.740,74 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ.

Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»

Ανάδοχος : Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ :

275.740,74 ευρώ

Κ.Α.Ε.

03.071.9453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

«Συγκοινωνίες»

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

275.740,7
4

Ποσό
Εγκεκρ.
Π/Υ

626.646,4
0

Δεσμευθέν
ποσό

95.839,60

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης

255.066,06

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες και υπηρεσίες

τουριστικής προβολής, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της
Π.Ε.Ευρυτανίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για τις
ανάγκες της Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1311.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

εγκαταστάσεων

260,00 3.373,21 0,00 3.113,21

2

Η δαπάνη αφορά το έργο με
τίτλο «Εξωτερικές διαφημίσεις
για την τουριστική προβολή
του νομού ευρυτανίας»
(αφορά την επιμέλεια
δημιουργικού δύο μακετών
πίσω όψης λεωφορείων,
κάλυψη πίσω όψης 15
λεωφορείων και ενοικίαση
αυτών), σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 17/2019 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Π.Στ.Ε. περί έγκρισης
Τεχνικού Προγ/τος 2019
Π.Ε.Ευρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το συγκεκριμένο
έργο (ΚΑΠ 2019)
19REQ004595902

03.071.
9899.01

Λοιπές δαπάνες
(Εξωτερικές

διαφημίσεις για
την τουριστική
προβολή του

νομού
Ευρυτανίας)

23.324,40 280.000,00 103.757,88 152.917,72

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση ως προς τον α/α 2, θεωρώντας
υπερβολική την δαπάνη .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 635

ΘΕΜΑ 36ο: 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.: 51818_1556/12-03-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού ποσού
στο VITAJ PETRIT, επειδή
δεν εγινε η μεταβίβαση του
αυτ/του ΧΑΡ 6627,σύμφωνα

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

165,00 5.000,00 767,00 4.233,00

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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με τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

2

Επιστροφή χρηματικού ποσού
στο ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗ, λόγω μη
χρήσης του αυτ/του ΥΚΑ
2314,σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

165,00 5.000,00 932,00 4.068,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 330,00 5.000,00 932,00 4.068,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 636

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.:
55130/2077/12/03/2019 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 της πιο κάτω αναφερόμενης 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 απαραίτητος έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα
με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 637

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, ΠΕ Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 55404/2084/12
/03/2019 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 και παροχή υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το Οικονομικό Έτος 2019 , ως εξής:

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Προμήθεια τεσσάρων
(4) λογιστικών βιβλίων
για τις ανάγκες του
τμήματος Λογιστικής

Διαχείρισης και
Ταμειακής Υπηρεσίας
Δ/νσης Οικ/κου & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.
ΜΠΕΤΣΗΣ

ΑΦΜ: 101902229,
Δ.Ο.Υ.:Λαμίας, Ταχ.
Δ/νση: Κολοκοτρώνη
13, 35131,Λαμία

346/11-2-2019

ΑΔΑ:

6HZN7ΛΗ-ΧΧΜ

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
0843

Αρ. Δέσμευσης:
1521/14-2-2019

ΑΔΑ:

66237ΛΗ-ΦΧ0

190.96€

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη εκτυπώσεων 200
αντιτύπων Πρακτικών του
Ευρωπαϊκού συνεδρίου το
οποίο πραγματοποιήθηκε
με την σύμπραξη της
Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με το
ERASMUS+ με τίτλο
“MENTOR- Mentoring
between teachers in
secondary and high
schools”

Έγγραφο 624/4-2-2019
Δ/νσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

02.01.073.0843.
01

Εκδόσεις-εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία

(περιλαμβάνεται και η
προμήθεια χαρτιού)

1.200,00 16.779,07 6.200,00 10.579,07

2

Δαπάνη για την “Παροχή
ηλεκτρολογικών εργασιών
επισκευής/συντήρησης των
κτιρίων όπου στεγάζονται οι
υπηρεσίες της Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 54175/67/8-3-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

02.01.073.0851.
01

Αμοιβές για
συντήρηση & επισκευή

κτιρίων γενικά

500,00 10.000,00 3.720,00 6.280,00

3

Δαπάνη για διορισμό
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. , στο
Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα
Β΄) -(προσφυγή Ελένης
Ρουμιάν)

Έγγραφο 214195/1467/12-
3-2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16

4

Δαπάνη για διορισμό
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. , στο
Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα
Β΄) -(προσφυγή Παναγιώτη
Κακάβα)

Έγγραφο 214186/1466/12-
3-2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

283,96

5

Δαπάνη για διορισμό
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. , στο
Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα
Β΄) -(προσφυγή
Κωνσταντίνου Κοτρώτσου)

Έγγραφο 214182/1465/12-
3-2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

283,96

6

Δαπάνη για διορισμό
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. , στο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Λαμίας -(αίτηση
αναγνώρισης δικαιούχων

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

436,48

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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Β. Ανακαλεί την κατά Α/Α 1849/2019 δέσμευση πίστωσης του ποσού των 406,72 € - ΚΑΕ
0871.01, λόγω μη χρήσης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 638

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 55559/2088/12/03/

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

1 Αποκατάσταση αναχωμάτων - συρματοκιβωτίων
στο ρέμα “Κοραδίλας” τ.κ. Πλατυστόμου Δήμου
Μακρακώμης

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

ΑΔΑΜ: 19REQ004552053

01.071.9
779.01

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 120.000.00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 639

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας .

της Ευαγγελίας Συμιγδαλά
κλπ.)

Έγγραφο 49653/326/12-3-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

7

Δαπάνη για διορισμό
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(σχετικό αριθμ. 32152/1282
έγγραφο Δ/νσης
Οικονομικού-Δ.Ε.-Τμήμα
Προσόδων & Περιουσίας)

Έγγραφο 36600/337/12-3-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

496,00 91.005,68 42.745,12 48.260,56

8

Δαπάνη προμήθειας
μεταλλικής ραφιέρας τύπου
ντέξιον για το αρχείο της
Δ/νσης Οικονομικού -Δ.Ε.
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.1711.
01

Προμήθεια επίπλων

600,00 4.000,00 0,00 4.000,00

9

Δαπάνη μετακίνησης -
εισιτήρια-διόδια-χιλιομετρική
αποζημίωση-ημερήσια
αποζημίωση προσωπικού
Δακοκτονίας Π.Ε. Φθιώτιδας
για μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2019

Έγγραφο 3763/53865/8-3-
2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής

1.500,00 1.463.656,02 925.306,26 538.351,76

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 5.683,56
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 2010/12/03/2019
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 2η Τροποποίηση του Π/Υ οικονομικού έτους 2019, όπως αναλύεται στην

εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων των
Περιφερειακών Ενοτήτων:

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1. Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά
160.000,00€ και αντίστοιχα αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 5262 «Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα
κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών» κατά 140.000,00€ και ο
ΚΑΕ εξόδου 5261 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών
εκλογών και ευρωεκλογών» κατά 20.000,00€, λόγω πρόβλεψης είσπραξης επιχορήγησης για
εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στην προπαρασκευή και
διενέργεια των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και Εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαϊου 2019,
καθώς και λοιπών δαπανών.
2. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 5261 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια
βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών» κατά 20.000,00€, ο ΚΑΕ 1712
«Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» κατά 2.7000,00€, ο ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για
συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά 5.0000,00€ και μειώνεται το Αποθεματικό
κατά 27.700,00€.

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1. Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά
160.000,00€ και αντίστοιχα αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 5262 «Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα
κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών» κατά 140.000,00€ και ο
ΚΑΕ εξόδου 5261 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών
εκλογών και ευρωεκλογών» κατά 20.000,00€, λόγω πρόβλεψης είσπραξης επιχορήγησης για
εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στην προπαρασκευή και
διενέργεια των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και Εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαϊου 2019,
καθώς και λοιπών δαπανών.
2. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 5261 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια
βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών» κατά 20.000,00€ και μειώνεται
ισόποσα το Αποθεματικό.
3. Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 0342 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού» κατά
3.000,00€, ο ΚΑΕ 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού»
κατά 4.400,00€, ο ΚΑΕ εξόδου 0519 «Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις» κατά
9.400,00€, ο ΚΑΕ εξόδου 0722 «Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717 » κατά 5.000,00€, ο ΚΑΕ εξόδου 1311
«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων» κατά 15.000,00€ και αντίστοιχα
μειώνεται ο ΚΑΕ εξόδου 0279 «Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις» κατά 9.400,00 € και το
Αποθεματικό κατά 27.400,00€.

Φορέας 071 – Δημόσιες Επενδύσεις
4.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 9412 «Επιχορηγήσεις
για Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» κατά 40.000,00€ και ισόποσα ο
ΚΑΕ εξόδου 9412 «Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς», λόγω
πρόβλεψης είσπραξης εσόδου.
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5. Στον προϋπολογισμό εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται ο ΚΑΕ 9899 «Λοιπές
δαπάνες» κατά 75.160,00€ και ισόποσα μειώνεται ο ΚΑΕ 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που
δεν κατονομάζονται ειδικά» .

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1. Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά
75.000,00€ και αντίστοιχα αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 5262 «Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα
κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών» κατά 70.000,00€ και ο
ΚΑΕ εξόδου 5261 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών
εκλογών και ευρωεκλογών» κατά 5.000,00€, λόγω πρόβλεψης είσπραξης επιχορήγησης για
εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στην προπαρασκευή και
διενέργεια των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και Εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαϊου 2019,
καθώς και λοιπών δαπανών.
2. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 5261 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια
βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών» κατά 16.000,00€ και μειώνεται
το Αποθεματικό κατά 4.000,00€, ο ΚΑΕ 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
προγραμμάτων και λοιπών υλικών» κατά 10.000,00€ και ο ΚΑΕ 1699 «Λοιπές προμήθειες »
κατά 2.000,00€.

Φορέας 071 – Δημόσιες Επενδύσεις
3. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o KAE εσόδου 9412 «Επιχορηγήσεις
για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» κατά 5.000,00€ και ισόποσα ο
ΚΑΕ εξόδου 9412 «Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» λόγω
πρόβλεψης είσπραξης εσόδων.

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1. Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά
120.000,00€ και αντίστοιχα αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 5262 «Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα
κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών» κατά 100.000,00€ και ο
ΚΑΕ εξόδου 5261 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών
εκλογών και ευρωεκλογών» κατά 20.000,00€, λόγω πρόβλεψης είσπραξης επιχορήγησης για
εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στην προπαρασκευή και
διενέργεια των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και Εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαϊου 2019,
καθώς και λοιπών δαπανών.
2. Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 1252.05 «Έσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμογή
προγράμματος Δακοκτονίας» κατά 50.000,00€ και αντίστοιχα αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 5241
«Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής» κατά 49.925,00€ και ο ΚΑΕ εξόδου 0874 «Αμοιβές και
προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων» κατά 75,00€, λόγω είσπραξης
συμπληρωματικής επιχορήγησης για το πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018.
3. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 6111 «Τόκοι Δανείων Εσωτερικού» κατά 200,00€
και ο ΚΑΕ 6121 «Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού» κατά 200,00€ και μειώνεται αντίστοιχα το
Αποθεματικό κατά 400,00€, για την κάλυψη επιπλεόν τοκοχρεολυσίων.

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 0225 «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας» κατά 6.000,00€ και μειώνεται ισόποσα ο ΚΑΕ 0211 «Βασικός μισθός τακτικών
υπαλλήλων» για κάλυψη δαπανών επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας .
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2. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 0288 «Καταβολή αποδοχών , επιδομάτων κλπ.
Παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» κατά 50.000,00€ και μειώνεται
ισόποσα ο ΚΑΕ 0211 «Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων» για κάλυψη δαπάνης δώρων
Χριστουγένων και Πάσχα, επιδομάτων αδείας για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ ύστερα από την αριθμ.
17/2019 δικαστική απόφαση από το Ειρηνοδικείο Λαμίας.
3. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 0292 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ»
υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών κατά 5.000,00€ και μειώνεται ισόποσα ο ΚΑΕ 0211 «Βασικός
μισθός τακτικών υπαλλήλων».
4. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 0294 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ»
υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
του δημοσίου» κατά 50.000,00€ και μειώνεται ισόποσα ο ΚΑΕ 0211 «Βασικός μισθός τακτικών
υπαλλήλων».
5. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 1311 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων» κατά 3.000,00€ και μειώνεται ισόποσα ο ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία» λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
6. Στον Τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδου 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά
75.000,00€ και ισόποσα αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 5262 «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα
κίνησης προσώπων που απασχολούνται για τη διενέργεια εκλογών», λόγω πρόβλεψης
είσπραξης επιχορήγησης για εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν
στην προπαρασκευή και διενέργεια των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και Εκλογών Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Μαϊου 2019.
7. Στον Τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1121 «Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,
περιοδικών εφημερίδων κλπ.» κατά 4.000,00€ και μειώνεται ισόποσα ο ΚΑΕ 0816 «Δαπάνες
χρηματοδοτικής μίσθωσης», λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας συγκεκριμένα τα εξής:

« Πρόκειται για διαχειριστικού χαρακτήρα τροποποιήσεις, που δεν αυξάνουν την δυνατότητα της
Περιφέρειας να ικανοποιήσει υπαρκτές ανάγκες του λαού και του τόπου.
Δεν μπορεί να προγραμματίσει έργα πολιτικής προστασίας, που χρειάζεται….
Υπουργεία, ταμεία και οργανισμοί δίνουν συγκεκριμένα ποσά για πολύ συγκεκριμένες δράσεις,
που στην ουσία τους αποτελούν τυπική σχετικά υποχρέωση της Περιφέρειας.
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας αποδεικνύει την συνεχιζόμενη και εντεινόμενη υποχρηματοδότηση
στα πλαίσια του περιορισμού των κοινωνικών δαπανών.
Αποδεικνύει, επίσης, τον ασφυκτικό έλεγχο της κεντρικής εξουσίας, που προτιμά να δίνει τα
χρήματα στις τράπεζες και τους κάθε είδους επιχειρηματίες – επενδυτές.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε τις ήδη εκφρασμένες προθέσεις της κυβέρνησης να
συγκεντρώσει τα αποθεματικά των ΟΤΑ προκειμένου να τα αξιοποιήσει σύμφωνα με τα
συμφέροντα των μονοπωλίων και της ολιγαρχίας του πλούτου, ακολουθώντας τις υποδείξεις της
Ε.Ε και των δήθεν δανειστών της Χώρας….
Σε αυτή την βάση και με σαφώς πολιτική επιχειρηματολογία ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την
τροποποίηση του προϋπολογισμού….
Καταγγέλλουμε την πολιτική συναίνεσης με τις αντιλαϊκές πολιτικές της, που υποκρύπτουν την
συμφωνία σας, ανεξάρτητα από το Κόμμα που στηρίζεστε. …. ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, όπως και
όλες οι πολιτικές δυνάμεις διαχείρισης του συστήματος συμφωνείτε και υπερασπίζεστε την ίδια
πολιτική, ανεξάρτητα από ψευτοκόντρες που αναπτύσσετε για την τιμή των όπλων.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 640

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού
έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 55422/2085/12/03/
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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2019 της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τις έως σήμερα τροποποιήσεις προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2019 .

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος αντιστοίχησε την τοποθέτηση του στο προηγούμενο θέμα με το
παρών, καταψηφίζοντας το και συμπληρώνοντας ότι «το αναμορφωμένο ολοκληρωμένο Πλαίσιο
Δράσης 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απλά διαμορφώνει την οικονομική διαχείριση με
την μορφή συγκεκριμένων στόχων που διευκολύνουν τον έλεγχο των δαπανών από το
παρατηρητήριο.. που έχει σαφώς την αντιλαϊκή λογική των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 641

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χαράλαμπος Σανιδάς Αναστασία Μίλη

Δημήτριος Αργυρίου

Δημήτριος Βουρδάνος

Δημήτριος Τιμπλαλέξης

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής
Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1. 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
της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019

GJIKA ANAMARIA
MASTERSOUND
Ηχητικές καλύψεις-Ενοικιάσεις-
Προβολή Project
3 χλμ. Επαρχιακή Οδός Δροσιά
Χαλκίδος
Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 114716460

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

39307/1623 490/28-02-2019
Πρακτικό 9ο, θέμα: 56ο, α/α:7
ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5161

49420/1918
ΑΔΑ: ΨΖΦ47ΛΗ-Η4Γ
ΑΔΑΜ:
19REQ004559013

4.500,00€

2. Προμήθεια πενήντα έξι (56)τμχ.
δάφνινων στεφανιών για τις Εθνικές
Επετείους της 25ης Μαρτίου, 28ης
Οκτωβρίου, της Ημέρας των Ενόπλων
Δυνάμεων και του Εορτασμού της
Εθνικής Αντίστασης της Π.Ε. Εύβοιας
για το έτος 2019.

ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εμπόριο Ανθέων - Φυτών

Λ. Χαϊνά 9

Χαλκίδα 34100

ΑΦΜ: 092491335

ΔΟY: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

39307/1623 490/28-02-2019
Πρακτικό 9ο, θέμα: 56ο, α/α:8
ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51

ΕΦ 073
ΚΑΕ 5161

49438/1932
ΑΔΑ: 7Χ047ΛΗ-55Γ
ΑΔΑΜ:
19REQ004558631 2.531,20€

3. Παροχή υπηρεσιών για τον
καθαρισμό – απολύμανση δεκαοκτώ
(18) υπηρεσιακών οχημάτων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας,
διάρκειας ενός (1) έτους

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πλυντήριο Αυτ/των

“WASH AND GO”

Αργυροκαστρίτου 3

Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 800782136

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

305252/8759 25/03-01-2019
Πρακτικό 1ο, θέμα: 22ο, α/α:
120
ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0861

5684/280
ΑΔΑ: Ω2Α87ΛΗ-2Λ8
ΑΔΑΜ:
19REQ004324905

5.976,00€

ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3


	Περιφερειακή Ενότητα  Φθιώτιδας
	Φορέας  073 – Τακτικός Π/Υ
	1.Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 0159 «Επιχ
	2.Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 5261 «Διάφ
	Περιφερειακή Ενότητα  Εύβοιας
	Φορέας  073 – Τακτικός Π/Υ
	1. Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 0159 «Επι
	2. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 5261 «Δ
	Φορέας  071 – Δημόσιες Επενδύσεις
	Περιφερειακή Ενότητα  Ευρυτανίας
	Φορέας  073 – Τακτικός Π/Υ
	1.Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 0159 «Επιχ
	2. Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 5261 «Δ
	Φορέας  071 – Δημόσιες Επενδύσεις
	3.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o
	Περιφερειακή Ενότητα  Φωκίδας
	Φορέας  073 – Τακτικός Π/Υ
	1.Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 0159 «Επιχ
	2.Στον τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 1252.05 «Έ
	3.Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ  6111 «Τόκ
	Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
	Φορέας  073 – Τακτικός Π/Υ
	1.Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ  0225 «Επί
	2.Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 0288 «Κατα
	3.Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 0292 «Εργο
	4.Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 0294 «Εργο
	5.Στον τακτικό Π/Υ εξόδων αυξάνεται ο ΚΑΕ 1311 «Προμ
	6. Στον Τακτικό Π/Υ αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδου 0159 «Επι

		2019-03-20T13:21:13+0200
	Athens




