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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 1ης Απριλίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 13
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 1 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε
σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-32017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 66884/810/27-03-2019
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.12/26-03-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ’) [σχετικά με την έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»] .
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 18ο Μονομελές) [σχετικά με την αγωγή που άσκησε ο
Κωνσταντίνος Κούκος κλπ. (συν 4)] .
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’) [σχετικά με την προσφυγή της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Τσιάτσος Κων/νος και Σια Ο.Ε.»] .
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών [σχετικά με την αγωγή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»] .
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’) [σχετικά με την προσφυγή του
Χαράλαμπου Ροϊνά] .
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 66059/393/26-03-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια
επιδόσεως .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019», (αποχιονισμοί
των Ε.Ο.: α) Σπερχειάδας - Περιβόλι - Γαρδίκι - Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά, β) Λαμίας –
Καρπενησίου γ) Σκαμνός - Παύλιανη - όρια Νομού και Ε.Ο Σπερχειάδα-Περιβόλι-ΜάρμαραΑργύρια), Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπάνών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε Φθ/δας», (μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 20182019, ΤΟΕΒ Ροδίτσας- υδατόρεμα Βίστριζας), Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 10o: : Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε Φθ/δας», (μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018 2019, αποχιονισμοί - φόρτωση άλατος ), Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε Φθ/δας», (μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018 2019- υδατόρεμα Σπίθας στην θέση “Χελιδόνα” της ΔΕ Οπουντίων του Δήμου Λοκρών), Π.Ε.
Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 29.189,60 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός τάφρων στην περιοχή της Κωπαΐδας) του Ν.
Βοιωτίας από 17-01-2019, Π. Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 446,40 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός του ρέματος «ΛΙΒΑΔΩΣΤΡΑ» περιοχής Θηβών)
στο Ν. Βοιωτίας από 05-02-2019 .
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 17.670,00 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Καθαρισμός ερεισμάτων της επαρχιακής οδού Θηβών –
Νεοχωρακίου και καθαρισμός ρεμάτων της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου Θηβών) στο Ν.
Βοιωτίας από 05-02-2019.
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.364,00 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Καθαρισμός ερεισμάτων και ρεμάτων στις περιοχές Ακραίφνιο,
Πελασγία, Κόκκινο) στο Ν. Βοιωτίας από 14-02-2019 .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
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ΘΕΜΑ 16 o : Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του Έργου:«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας, υποέργο: Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου & συνολικής προθεσμίας της μελέτης:
«Ακτομηχανική προστασία ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόμβου Μαλαμάτων, ΠΕ Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 19o:
Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση
διασταύρωσις Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου με δρόμο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας
Τυμφρηστού» επί έλασσον κατά 6.247,95 € με Φ.Π.Α. 24% σε σχέση με το συμφωνητικό, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2018” προϋπολογισμού 50.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) και επιπλέον, έγκριση ματαίωσης και επαναδημοπράτησης του ίδιου συνοπτικού
δημόσιου διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 300.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης
και εγκαταστάσεων της Π.Ε Φθιώτιδας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε/Π.Σ.Ε (Έτους 2017)»,
προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: « Βελτίωση οδικής ασφάλειας
επαρχιακού οδικού δικτύου ΔΕ Αγράφων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. Π. Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση
όψεων διοικητηρίου Λιβαδειάς», Προϋπολογισμού: 800.000,00€ με ΦΠΑ., Π. Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδού:
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ με παράκαμψη ΓΙΑΛΤΡΩΝ. ΤΜΗΜΑ:
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια δομικών υλικών»,
Π. Ε. Ευρυτανίας .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας .
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2019», που θα πραγματοποιηθεί στις
5, 6 & 7 Απριλίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 33o: Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 617/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης 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, συνολικού
προϋπολογισμού 17.000,00€ με Φ.Π.Α.., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής
υπηρεσιών και συνδιοργάνωσης, οικονομικού έτους 2019, Π. Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 37ο: 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 38ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού 188.494,20 € με Φ.Π.Α.
για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση 1ου δημοτικού σχολείου Σχηματαρίου», Π. Ε.
Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για τη
συμμετοχή της Π.Σ.Ε. σε συνάντηση εργασίας στην Ισπανία (πόλη Μάλαγα), στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου: «Innovative cultural and creative clusters in the MED area- Καινοτόμες
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED” και ακρωνύμιο
“CHIMERA”, στις 8,9 και 10 Απριλίου 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .
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ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών», Π.Ε.
Εύβοιας .
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση του από 26-02-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με Ανοιχτή Διαπραγμάτευση στις
23 Νοεμβρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για τα
σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020» Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση τροποποίησης – διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση α) κήρυξης αναδόχων ως έκπτωτων και β) κήρυξης δρομολογίων ως
“άγονων” των 12/10/2017 και 12/02/2018 διαπραγματεύσεων, για την μεταφορά μαθητών της
Π.Ε. Ευβοίας, Σχ. Ετών 2017-2018,2018-2019 και 2019-2020, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών δεκαεννέα έκτακτων νέων δρομολογίων των δημόσιων σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 20182019, προϋπολογισμού 132.488,25€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. Πρακτικών: α) Νο1/14-03-2019 & β) Νο 2/18-03-2019 της
Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το έτος 2019 στο τμήμα Α΄ της Π.Ε. Φθιώτιδας » .
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και
προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της, Βασίλειος Φακίτσας.
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κ. Βασιλείου
Φακίτσα, επτά (7):
Οι κ.κ. Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Θωμάς
Γρεβενίτης, Γεώργιος Γκικόπουλος και Παναγιώτης Ευαγγελίου .
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Χαράλαμπος Σανιδάς καθώς
και το αναπληρωματικό του μέλος .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/502-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας .
Επίσης, στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Κος Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ .
5
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πριν την έναρξη της συνεδρίασης έθεσε ζήτημα με ερωτήματα
που τίθενται κατά καιρούς από μέρους τους, υποστηρίζοντας ότι μένουν αναπάντητα .
Συγκεκριμένα δήλωσε τα εξής: «Υπενθυμίζοντας, πως, περιμένουμε τις απαντήσεις σας στα
ζητήματα που κατά καιρούς θέτουμε και μένουν αναπάντητα… Θέλουμε να σημειώσουμε πως ο
τρόπος που λειτουργεί η Οικονομική Επιτροπή είναι πολιτικά και ουσιαστικά απαράδεκτος.
Η συζήτηση των θεμάτων καθ’ ομάδας και μόνο για όσους έχουν αντίρρηση υποβαθμίζει τα
θέματα και αχρηστεύει τον παραγωγικό χαρακτήρα του διαλόγου ... Φυσικά απαλλάσσει την
διαμορφωμένη πλειοψηφία από την υποχρέωση να διατυπώσει κάποια επιχειρήματα.
Για αυτό το ζήτημα…. Εκφράζουμε την πολιτική μας αντίθεση και διαμαρτυρία… Ζητώντας να
διεξαχθεί η συνεδρίαση κανονικά…. Και όχι τυπικά και με συντομεύσεις που πλήττουν την ουσία
των θεμάτων που συζητούνται.»
Επιπλέον, ο κος Γεώργιος Γκικόπουλος διατύπωσε νέα ερωτήματα, τα οποία
δρομολογήθηκαν προς απάντηση κατόπιν εντολής του προεδρεύοντος της Ο.Ε., κ. Βασιλείου
Φακίτσα . Τα ερωτήματα που έθεσε ο ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος είναι τα εξής:
«Ζητάμε να πληροφορηθούμε πόσα πλήρωνε η περιφέρεια για ενοίκια των γραφείων της και
πόσα πληρώνει σήμερα ..
Ζητάμε παράλληλα να μας γνωστοποιήσετε τα ποσά που διατέθηκαν για παρεμβάσεις στο
κτήριο της Μεραρχίας .»
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και προεδρεύων στη σημερινή συνεδρίαση πρότεινε να συζητηθούν και τα
παρακάτω θέματα, ως έκτακτα :
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευσης πίστωσης έτους 2019 της Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Το θέμα εισάγεται ως έκτακτο, λόγω του ότι οι διαδικασίες των προμηθειών είναι
χρονοβόρες και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εγκαίρως .
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019 .
Το θέμα εισάγεται ως έκτακτο διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο λήψης απόφασης σε
μεταγενέστερη συνεδρίαση της Ο.Ε. δεδομένου ότι, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων
θεωρούνταν αμφίβολη η συμμετοχή στην αναφερόμενη έκθεση.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, στην έκθεση «Κυνηγεσία Κυνήγι - Κυνοφιλία - Φύση - Περιπέτεια 2019» .
Το θέμα εισάγεται ως έκτακτο διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο λήψης απόφασης σε
μεταγενέστερη συνεδρίαση της Ο.Ε. δεδομένου ότι, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων
θεωρούνταν αμφίβολη η συμμετοχή στην αναφερόμενη έκθεση.
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 702
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 68405/2510/28-032019 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 τις δαπάνες και την δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:
6
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1

Προμήθεια προθηκών & βάθρων για το
πολεμικό μουσείο (Μουσείο σύγχρονης
Ελληνικής Ιστορίας)

01.071
.9779.
01

24.800,00

01.071
.9779.
01

16.000,00

01.071
.9779.
01

4.000,00

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
ΑΔΑΜ: 19REQ004685777

2

Προμήθεια & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
για το πολεμικό μουσείο (Μουσείο σύγχρονης
Ελληνικής Ιστορίας)

Χρηματοδότηση: Ιδιοι Πόροι
ΑΔΑΜ: 19REQ004685835

3

Γραφιστικές εργασίες για το πολεμικό μουσείο
(Μουσείο σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας)

Χρηματοδότηση: Ιδιοι Πόροι
ΑΔΑΜ: 19REQ004685983

Οι κ.κ. Θωμάς Γρεβενίτης και Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισαν την εισήγηση με την
αιτιολογία ότι το θέμα δεν έχει επείγοντα χαρακτήρα .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 703
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 69162/2528/29-032019 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 δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:
Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

Δαπάνη μετακίνησης
εκτός έδρας του
Εντεταλμένου Συμβούλου
για θέματα
Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας κ.
Θεμιστοκλή Χειμάρα, για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στην έκθεση
“ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ-ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ-ΦΥΣΗΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 2019” στην
Αθήνα από 5-6/4/2018.

02.01.073.0716.
01

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

250,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

25.000,00

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

21.680,00

3.320,00

Έγγραφο 69049/679/28-32019 Δ/νσης
Αναπτυξιακού
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Προγραμματισμού Π.Σ.Ε

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Οι κ.κ. Θωμάς Γρεβενίτης και Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισαν την εισήγηση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 704
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, στην έκθεση «Κυνηγεσία Κυνήγι - Κυνοφιλία - Φύση - Περιπέτεια 2019» .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 69066/680/28-032019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού Π.Σ.Ε προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση του Εντεταλμένου Συμβούλου, για θέματα Επιχειρηματικότητας και
Εξωστρέφειας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, ως
εξής:
Σάββατο 6 Απριλίου έως Κυριακή 7 Απριλίου, Αθήνα
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ομαδικό περίπτερο στην έκθεση
«ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ ΚΥΝΗΓΙ & ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ ΦΥΣΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 2019» που θα πραγματοποιηθεί στο
εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας, στην Αθήνα. Εκπροσώπηση της ΠΣΤΕ.
Εκτιμώμενη Προκαλούμενη Δαπάνη Μετακίνησης: 250,00€
Οι κ.κ. Θωμάς Γρεβενίτης και Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισαν την εισήγηση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 705
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 12/26-03-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 12/26-03-2019 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 706
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ’) [σχετικά με την έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
63199/386/26/03/2019 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
8
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(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Κωνσταντίνο
Ζεκεντέ του Αναργύρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 199], κάτοικο Αταλάντης, επί της
οδού 28ης Οκτωβρίου, αρ. 23, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
(Τμήμα Ζ’), στη δικάσιμο της 05/04/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 12-02-2018 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ19/12/02/2018 έφεση που άσκησε
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 661 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 819,64 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], 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 3=] 320 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος συμφώνησε με την εισήγηση αλλά ζήτησε “ να εξηγηθεί γιατί
δεν ενημερώθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή για το συγκεκριμένο
ζήτημα έγκαιρα και ολοκληρωμένα.
Γιατί δεν μας γνωστοποιήθηκε σχετική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν ενημερωθήκαμε
για την αλληλογραφία με το Υπουργείο….
Θεωρούμε απαράδεκτο τον χειρισμό τέτοιων ζητημάτων πίσω από την πλάτη των αιρετών
οργάνων.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 707
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 18ο Μονομελές) [σχετικά με την αγωγή που άσκησε ο
Κωνσταντίνος Κούκος κλπ. (συν 4)] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ
60600/372/26/03/2019 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 Άννα Στέφου
του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 311], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Χαντζοπούλου, αρ. 3, η οποία, να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές), στη δικάσιμο της 29/05/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 30-07-2015 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 15137/2015
αγωγή που άσκησαν ο Κωνσταντίνος Κούκος κλπ. (συν 4), συντάσσοντας προτάσεις,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.046
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 251,04), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.297,04 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 726 ευρώ [363 € παράσταση συν 363 € προτάσεις], 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 πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
Σύνολο αμοιβής 1.046 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 708
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’) [σχετικά με την προσφυγή της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Τσιάτσος Κων/νος και Σια Ο.Ε.»] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
213073/1444/26/03/2019 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 Κωνσταντίνο
Πατίτσα του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 424], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Βύρωνος, αρ. 26, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α), στη δικάσιμο της 06/06/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 28-03-2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ66/03-04-2012
προσφυγή που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Τσιάτσος Κων/νος και Σια
Ο.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει
ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του 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 ποσό [80€ Χ 2
=] 160 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 709
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών [σχετικά με την αγωγή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
305557/1958/26/03/2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ιωάννα
Καρναχωρίτη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 38296], κάτοικο Αθηνών,
επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αρ. 81, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Ειρηνοδικείο Αθηνών,
στη δικάσιμο της 04/06/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από από 17-12-2018 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΓΑΚ110823/2018 (Ειδικός Αριθμός
Κατάθεσης: ΕΑΚ4362/2018) αγωγή, που άσκησε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία
«Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 112 ευρώ συν ΦΠΑ
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24% (= 26,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 138,88 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 32 ευρώ [16€ παράσταση συν 16€ προτάσεις], 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, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης
και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 112 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διαφώνησε με το διορισμό δικηγόρου και πρότεινε
εξωδικαστικό συμβιβασμό .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 710
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’) [σχετικά με την προσφυγή του
Χαράλαμπου Ροϊνά] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
213080/1445/03/2019 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 Σοφία
Μπατσικανή του Ιακώβου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 421], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Αγίου Νικολάου, αρ. 6, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’), στη δικάσιμο της 06/06/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 20-09-2012 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ185/24-09-2012
προσφυγή που άσκησε ο Χαράλαμπος Ροϊνάς, 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.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 711
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 66059/393/26-03-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια
επιδόσεως .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(οικ.)
66164/394/26/03/2019 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 66059/393/26-03-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
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(i) Να διοριστεί δικαστική επιμελήτρια η Νίκη Μπινιάρη, Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αρ. 69, με την εντολή να επιδώσει την
αίτηση ανάκλησης κατά της με αριθμό 174/2019 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε’ Κλιμάκιο)
που άσκησε η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην εταιρεία
με την επωνυμία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», ώστε να λάβει γνώση για τις
νόμιμες συνέπειες.
(ii) Καθορίστηκε η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας, στο συνολικό ποσό των
43,40 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ], το οποίο προκύπτει ως εξής:
- επίδοση στην εταιρεία με την επωνυμία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» ποσό 35 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και ΦΠΑ] 43,40 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 712

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019», (αποχιονισμοί
των Ε.Ο.: α) Σπερχειάδας - Περιβόλι - Γαρδίκι - Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά, β) Λαμίας –
Καρπενησίου γ) Σκαμνός - Παύλιανη - όρια Νομού και Ε.Ο Σπερχειάδα-Περιβόλι-ΜάρμαραΑργύρια), Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 62211/3053/2003-2019, β) 62109/3050/20-03-2019 και γ) 65653/3284/26-03-2019 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 ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες για την εκτέλεση του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019», στις παρακάτω
εταιρείες ως εξής:
α) Εγκρινόμενη δαπάνη του υπ’ αριθμ. 62211/3053/20-03-2019 εγγράφου, στην εταιρεία:
ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ “ για τον αποχιονισμό της ΕΟ Σπερχειάδα - Περιβόλι - Γαρδίκι Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό
των 6.448,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
β) Εγκρινόμενη δαπάνη του υπ’ αριθμ. 62109/3050/20-03-2019 εγγράφου, στην εταιρεία:
ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ “ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην
περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Καρπενησίου ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται
στο ποσό των 10.292,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
γ) Εγκρινόμενη δαπάνη του υπ’ αριθμ. 65653/3284/26-03-2019 εγγράφου, στην εταιρεία:
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ “ για το αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Ε.Ο. Σκαμνός Παύλιανη - όρια Νομού και στην ΕπΟ Σπερχειάδα-Περιβόλι-Μάρμαρα-Αργύρια ", η δε δαπάνη
της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 8.866,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 713
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε Φθ/δας», (μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 20182019, ΤΟΕΒ Ροδίτσας- υδατόρεμα Βίστριζας), Π.Ε. Φθιώτιδας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 62114/3052/20-032019 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 τις δαπάνες στις παρακάτω εταιρείες:
1. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ “ για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, την διευθέτηση ,την
διαμόρφωση της κοίτης και την ενίσχυση των αναχωμάτων αποστραγγιστικής τάφρου στο ΤΟΕΒ
Ροδίτσας κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή Ροδίτσας της Δ.Ε. Λαμίας του
Δήμου Λαμιέων", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των
24.787,60 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ “ για την διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης , για την ενίσχυση
των αναχωμάτων στο υδατόρεμα Βίστριζας για την προστασία των βάθρων αυτής ", η δε
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 11.904,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 714
ΘΕΜΑ 10o: : Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε Φθ/δας», (μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018 2019, αποχιονισμοί - φόρτωση άλατος ), Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65649/3283/26-032019 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 τις δαπάνες, στις παρακάτω εταιρείες:
1. CERMA JANI
για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ. Οδό
Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό
των 6.448,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ " για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην
Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό
των 1.934,40 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. 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 δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 5.490,10 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " για τον
αποχιονισμό στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας,
ανέρχεται στο ποσό των 1.190,40 € με Φ.Π.Α. 24%.
5. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ " για τον αποχιονισμό της ΕΟ Σπερχειάδα - Περιβόλι - Γαρδίκι Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό
των 7.836,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 715
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε Φθ/δας», (μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018 2019- υδατόρεμα Σπίθας στην θέση “Χελιδόνα” της ΔΕ Οπουντίων του Δήμου Λοκρών), Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65639/3282/26-032019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη, στην παρακάτω εταιρεία:
ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “(για την αποκατάσταση τεχνικών έργων και
διαβάσεων από
σκυρόδεμα που καταστράφηκαν στο υδατόρεμα Σπίθας στην θέση “Χελιδόνα” της ΔΕ
Οπουντίων του Δήμου Λοκρών)", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο
ποσό των 6.646,40 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 716
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 29.189,60 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός τάφρων στην περιοχή της Κωπαΐδας) του Ν.
Βοιωτίας από 17-01-2019, Π. Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1377/62231/20-032019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 29.189,60 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών για
το έργο: Εργασίες καθαρισμού τάφρων στην περιοχή της Κωπαΐδας και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019 του προγράμματος Δημοσίων
επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ
Ερπυστριοφόρος
Εκσκαφέας
Ερπυστριοφόρος
Εκσκαφέας
Ερπυστριοφόρος
Εκσκαφέας
Φορτηγό Ανατρ., Ω.Φ.
17-35 ton
Φορτηγό Ανατρ., Ω.Φ.
17-35 ton

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

17/01/2019
έως
28/01/2019

29.189,60

ΜΕ 113209
ΜΕ 134039
ΜΕ 131976
ΒΙΜ 6588
ΙΖΕ 1484

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας ότι “Πρόκειται για
εργασίες που πρέπει να γίνονται προγραμματισμένα και μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες ..
Δεν είναι έκτακτη ανάγκη.
Εκτός αυτού οι συγκεκριμένες εργασίες ενέπιπταν στις αρμοδιότητες ενός συγκεκριμένου, καλά
οργανωμένου, δημόσιου φορέα αρμόδιου για την διαχείριση της Κωπαίδας.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 717
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ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 446,40 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός του ρέματος «ΛΙΒΑΔΩΣΤΡΑ» περιοχής Θηβών)
στο Ν. Βοιωτίας από 05-02-2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1364/62103/20-032019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 446,40 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών του
έργου: «Καθαρισμός του ρέματος «ΛΙΒΑΔΩΣΤΡΑ» περιοχής Θηβών του Ν. Βοιωτίας από 05-022019» και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 20182019 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 %

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ
120 ΗΡ

ΜΕ 70778

06/02/2019

446,40

ΣΥΝΟΛΟ

446,40
Ευρώ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για
εργασίες που πρέπει να γίνονται προγραμματισμένα και μετά από διαγωνιστικές
διαδικασίες…..Δεν είναι έκτακτη ανάγκη .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 718
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 17.670,00 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Καθαρισμός ερεισμάτων της επαρχιακής οδού Θηβών –
Νεοχωρακίου και καθαρισμός ρεμάτων της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου Θηβών) στο Ν.
Βοιωτίας από 05-02-2019.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
1409/64331/21/03/2019 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 δαπάνη του ποσού των 17.670,00 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών για
το έργο: «Καθαρισμός ερεισμάτων της επαρχιακής οδού Θηβών – Νεοχωρακίου και καθαρισμός
ρεμάτων της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου Θηβών» και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019 του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων
ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
(GRADER)

ΜΕ 113193

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,

ΕΚΕ 4523

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Από
05/02/2019
έως

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

17.670,00€
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Ω.Φ. 17-35 ΤΟΝ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΠΟ 100 – 180 ΗΡ

17/02/2019
ΜΕ 106802
ΣΥΝΟΛΟ

17.670,00
Ευρώ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι “πρόκειται
για εργασίες που πρέπει να γίνονται προγραμματισμένα και μετά από διαγωνιστικές
διαδικασίες…..Δεν είναι έκτακτη ανάγκη .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 719
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.364,00 € για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Καθαρισμός ερεισμάτων και ρεμάτων στις περιοχές Ακραίφνιο,
Πελασγία, Κόκκινο) στο Ν. Βοιωτίας από 14-02-2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
1408/64166/21/03/2019 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 δαπάνη του ποσού των 1.364,00 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών για το
έργο: «Καθαρισμός ερεισμάτων και ρεμάτων στις περιοχές Ακραίφνιο, Πελασγία, Κόκκινο» και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019 του
προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
(GRADER)

ΜΕ 113193

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΑΠΑΝΗ με
Σ
ΦΠΑ 24 %
18/02/2019 και
19/02/2019

1.364,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.364,00€

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για
εργασίες που πρέπει να γίνονται προγραμματισμένα και μετά από διαγωνιστικές
διαδικασίες…..Δεν είναι έκτακτη ανάγκη .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 720
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 16 o : Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του Έργου:«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας, υποέργο: Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 62845/1390/20/03
/2019 έγγραφο της Δ/ίσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
16
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αποφασίζει ομόφωνα
1.
Εγκρίνει την δαπάνη του έργου προϋπολογισμού 410.000,00 € με ΦΠΑ από το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600009.
2.
Εγκρίνει την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας υποέργο διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» με κωδικό
αριθμό 2014ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ-566 με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
3.
Εγκρίνει τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης
4.
Εγκρίνει την διακήρυξη, την περίληψη της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης που απαρτίζουν τον φάκελο της τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική
έκθεση, προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο
οικονομικής προσφοράς).
5.
Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια της προϊσταμένης
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα , ώστε
ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα ειδικότερα όπως :

Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή αιτήματος
του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το
άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης .
Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του

πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να προσκαλεί τον
ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( άρθρο 4 παραγ 4.2α της διακήρυξης ).

Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε
(5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.
Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης

της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας
του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα
διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από
το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα γίνει τριμελής ( 3) .Τα τρία μέλη με τους αναπληρωτές του
θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε
Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης

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

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

της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας, να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων
προδικαστικών προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου
( 10 ημερών) βάση του ανωτέρου άρθρου .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 721
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ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου & συνολικής προθεσμίας της μελέτης:
«Ακτομηχανική προστασία ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 63970/1420/21-032019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης: «Ακτομηχανικής
προστασίας ακτών Παρνασσίδας» από 31-12-2018 και έως 31-12-2020 για την έγκριση της
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ, Αναδόχου
Σύμπραξης: «Κ/Ξ CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΔΡΙΜΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ», καθόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας ότι: “Πρόκειται για
μελέτη που ξεκίνησε το 2005 και καρκινοβατεί….
Οι αιτίες που προκαλούν την καθυστέρηση σχετίζονται άμεσα με υπηρεσίες της Περιφέρειας…
Υπάρχουν πολιτικές και Διοικητικές ευθύνες….”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 722
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόμβου Μαλαμάτων, ΠΕ Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66225/1459/26/03/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόμβου Μαλαμάτων ΠΕ
Φωκίδας» , με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 79098.
2.
Κατακυρώνει την σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», με Α.Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 107630 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης πενήντα οκτώ και πενήντα τρία τοις εκατό (58,53%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 723
ΘΕΜΑ 19o:
Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση
διασταύρωσις Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου με δρόμο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας
Τυμφρηστού» επί έλασσον κατά 6.247,95 € με Φ.Π.Α. 24% σε σχέση με το συμφωνητικό, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 64238/3167/21-032019 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 3 ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση διασταύρωσης
Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου με δρόμο προς ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυμφρηστού», με
συνολική δαπάνη του έργου (εργασία και Φ.Π.Α.) 90.900,39 € (εργασία με Φ.Π.Α. 24%), ήτοι
επί έλασσον κατά 6.247,95 € σε σχέση με το συμφωνητικό.
ο
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 724
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2018” προϋπολογισμού 50.000,00 € (με
Φ.Π.Α.) και επιπλέον, έγκριση ματαίωσης και επαναδημοπράτηση του ίδιου συνοπτικού
δημόσιου διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 59708/2217
/18/3/2019 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
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3/13-3-2019 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2018”
προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
προφοράς.
2. Εγκρίνει την ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού διότι η προσφορά της εταιρείας
“ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ” κρίθηκε ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, με αποτέλεσμα ο
διαγωνισμός να αποβαίνει άγονος (άρθρο 106 παρ. 2δ του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
3. Εγκρίνει εκ νέου την δημοπράτηση της εν θέματι προμήθειας, με τροποποίηση των όρων
της διακήρυξης από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., η οποία και
συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να συμβαδίζει η τιμή του ενδεικτικού Π/Υ με τις τιμές
της αγοράς.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 725
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 300.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65701/3290/26/03/
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
1. Εγκρίνει την δαπάνη για το έτος 2019 του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας περιοχής
ανατολικής Φθιώτιδας» της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566.
2. Εγκρίνει την δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
3. Εγκρίνει την περίληψη διακήρυξη, την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
5. Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
6. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
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λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 726
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης
και εγκαταστάσεων της Π.Ε Φθιώτιδας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε/Π.Σ.Ε (Έτους 2017)»,
προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
21930./961/27-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά τέσσερις μήνες (έως 07-07-2019)
του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης και εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας
αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε/Π.Σ.Ε (Έτους 2017) Τακτικών ΚΑΠ με Κ.Α.:9779», προϋπολογισμού
170.000,00 € με ΦΠΑ. .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 727
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: « Βελτίωση οδικής ασφάλειας
επαρχιακού οδικού δικτύου ΔΕ Αγράφων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. Π. Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 64346/625/22-032019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον
μειοδότη που είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» (ΑΦΜ:
042710988, Δ/νση: Γρίβα 34, Αγρίνιο, τηλ.-φαξ: 26410-45432, email: kpapat@otenet.gr) η οποία
προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα πέντε και δεκαοχτώ τοις εκατό (45,18%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 728
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση
όψεων διοικητηρίου Λιβαδειάς», Προϋπολογισμού: 800.000,00€ με ΦΠΑ., Π. Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1331/60790/19-032019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Α) Εγκρίνει το από 19-03-2019 πρακτικό (ΙΙ) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Αποπεράτωση όψεων διοικητηρίου Λιβαδειάς», προϋπολογισμού: 800.000,00 € με ΦΠΑ.,
Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ/066, Κωδικός:2018ΕΜΠ06600014.
Σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
διαπιστώθηκε πως δεν υπήρξαν ελλείψεις και προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στον
Οικονομικό Φορέα: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. G.T.
CONSTRUCTIONS A.E. (S.A.)»
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση όψεων
διοικητηρίου Λιβαδειάς», στον Οικονομικό Φορέα: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.
ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. G.T. CONSTRUCTIONS A.E. (S.A.)» με (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 99126) που
προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 49,81%.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν εφόσον και όταν συντρέξουν τα εξής:
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).
β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από
σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας λέγοντας ότι έχουν διαφωνήσει με το
συγκεκριμένο έργο, ζητώντας ουσιαστικό έλεγχο για την κατασκευή και τις δαπάνες που έγιναν
στο εν λόγω κτήριο .
Ο κ. Παναγιώτης Ευαγγελίου ψήφισε την εισήγηση με την επισήμανση ότι πρέπει να γίνουν
πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που να περιέχουν προτάσεις για ενεργειακή, αισθητική
αναβάθμιση ή προτάσεις οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης, για όλα τα κτήρια που στεγάζονται
οι υπηρεσίες της Π.ΣΤ.Ε., με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 729
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδού:
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ με παράκαμψη ΓΙΑΛΤΡΩΝ. ΤΜΗΜΑ:
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 64924/1541/Φ.Ε/2203-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδού: ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ με παράκαμψη ΓΙΑΛΤΡΩΝ. ΤΜΗΜΑ:
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» μέχρι την 19-07-2019.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 730

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια δομικών υλικών»,
Π. Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65176/638/22-032019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια δομικών υλικών»
σύμφωνα με το οποίο, οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων δεν είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης και δεν γίνονται αποδεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού. Κατά
συνέπεια δεν αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος κανένας από τους προσφέροντες .
Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας απείχε της ψηφοφορίας ως πρόεδρος της επιτροπής του εν λόγω
διαγωνισμού .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 731

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:
61809/2297/19/03/2019 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας που αφορά τα
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα Α.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ
ΑΦΜ:068577710
ΜΗΛΟΥ & ΙΘΑΚΗΣ 7
ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ:34100

2.050,00€

25/15-03-2019

798/02-04-2018
ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
Πρακτικό 14ο Θέμα: 42ο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙ)
A/A: 1
ΑΔΑΜ: 18AWRD002917392 2018-0405

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού
εξοπλισμού που αφορά την 10η δόση
πληρωμής σύμφωνα με την
αριθμ.πρωτ.οικ.98442/3052/02-0518(ΑΔΑΜ: 18SYMV003024957 201805-02)για τις ανάγκες της Π.Ε.
Ευβοίας .

2.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
ΑΦΜ:094026421
ΑΠΕΛΛΟΥ 1
ΤΚ:10188 ΑΘΗΝΑ

4.093,02€

275/28-02-2019

520/05-03-2018
Πρακτικό 10ο,
Έκτακτο θέμα 13ο
(ΑΔΑ:Ω5ΓΟ7ΛΗ-ΝΙ2
ΑΔΑΜ:18AWRD002768182 2018-0307)

Διακίνηση αλληλογραφίας
Φεβρουάριος 2019 των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
Ν. Ευβοίας,
βάσει της αριθμ. πρωτ.:
70489/2273/27-03-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV002880341 2018-0329) Σύμβασης.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία 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 732
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.:
65179/2383/22/03/2019 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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της δαπάνης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι στον προμηθευτή, ο
οποίος αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος, 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)» .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 733
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66033/969/26.03.2019 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

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.

ΚΑΪΛΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

275,00

578/18.03.2019

2554/45/19.11.2019

2.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. ΗΛΙΑΣ

806,00

722/14.03.2019

2131/38/01.10.2019

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

3.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

155,00

50/19.03.2019

500/9/28.02.2019

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

4.

FANTASY
CLEANINGS
SECURITY AND
FACILITY IKE

1.021,76

348/19.03.2019

1678/29/23.07.2018

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ

5.

ΕΠΑΦΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε.Π.Ε

60,76

3444/18.03.2019

577/10/12.03.2019

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

6.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ.
ΦΑΝΑΡΑΣ

145,00

1346/18.03.2018

ΟΙΚ.197425/2690/28.08.2018
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ:
18SYMV003606882)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

7.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ.
ΦΑΝΑΡΑΣ

145,00

1347/18.03.2018

ΟΙΚ.197425/2690/28.08.2018
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ:
18SYMV003606882)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

8.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ.
ΦΑΝΑΡΑΣ

145,00

1348/18.03.2018

ΟΙΚ.197425/2690/28.08.2018
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ:
18SYMV003606882)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία 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 734
ΘΕΜΑ 30o: 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./66110_1854/26-03-2019 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 το πρωτόκολλο 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 αναφέρεται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα:
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

713,49€

15/14-1-19

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

1

ΠΑΝΤ.ΠΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ

2

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

39.406,71€

3

ΓΡΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1.570,37€

96/28-2-19
97/28-2-19
28/15-3-19

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία 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 735
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 66616/2475/26-032019 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
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1

Interform A.E.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΡΙΣΔ/ΤΗΣ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ

5250/19-03-2019

133,92

000863/07-03-2019

3.011,34

275/20-03-2019

880,90

19/22-03-2019

_

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.679,21

62/21-03-2019

_

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5.048,72

1760/20-03-2019

_

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.147,48

7/20-03-2019

_

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α) 91.176,40
Β) 114.888,58

Α) 72/26-03-2019
Β) 73/26-03-2019

_

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

125,00

304/06-03-2019

ΑΦΜ: 095635863

2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΑΦΜ: 029626618

3

4

ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π. & Ε. Ο.Ε.
ΑΦΜ: 800440763

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠ.
ΑΝΔΡΕΑΣ

401/18-02-2019 ΑΔΑ:
61ΗΟ7ΛΗ-Γ0Α
ΑΔΑΜ:
19AWRD004488245

ΜΕΛΕΤΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΝΤ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
1121/25-02-2019
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔ.
ΧΡΗΣΗΣ/ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΕ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.6705/28-9-18
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣ.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 6107/11-09-2019
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.730,40

1958/10-9-2018
ΑΔΑ:
78ΝΝ7ΛΗ-00Σ

1869/27-08-2018 ΑΔΑ:
6Ψ717ΛΗ-ΑΡΗ
ΑΔΑΜ:
18ΑWRD003621769

ΑΦΜ: 112441094
5

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΦΜ: 042468194

6

7

ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 066852487
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΦΜ: 032394482

8

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.
ΑΦΜ: 090009421

9

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ALPHA
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΜ: 059268477

337/11-02-2019
ΑΔΑ:
6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ
ΑΔΑΜ:
19ΑWRD004457485

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΥΠΑΘΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΠΕ ΦΘ/ΔΑΣ ΠΣΕ
2019 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
1765/26-2-19

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία 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 736
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2019», που θα πραγματοποιηθεί στις
5, 6 & 7 Απριλίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 66301/2462/
26/3/2019 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 παροχής υπηρεσιών μίσθωσης εκθεσιακού χώρου 104 τ.μ.
με έτοιμο περίπτερο, ποσού 17.856,00€ με Φ.Π.Α., στην εταιρεία “ΑΛΦΑ - ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΠΕ” (ΑΦΜ: 095632640, ΔΟΥ: Χαλανδρίου, Ταχ. Δ/νση: Φιλ. Εταιρείας 80, Χαλάνδρι Τ.Κ.
15232 - Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2019», που θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6 & 7
Απριλίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας .
Η εν λόγω δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:
1. Δόμηση περιπτέρου, ποσό 4.000,00€
2. Ενοικίαση χώρου, ποσό 7.000,00€
3. Ενοικίαση εξοπλισμού, ποσό 1.500,00€
4. Εγκατάσταση ηλεκτρολογική-φωτισμός, ποσού 800,00€
5. Λοιπές παροχές, ποσό 1.100,00€
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ΄αριθμ. 2039/203-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΑ97ΛΗ-6ΣΟ, ΑΔΑΜ: 19REQ004661631) απόφαση δέσμευσης.
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης καταψήφισε την εισήγηση .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την εξήγηση ότι: “Δεν βλέπουμε
την σκοπιμότητα και τα οφέλη από την συμμετοχή στην συγκεκριμένη έκθεση….
Θεωρούμε το κόστος υπερβολικά υψηλό.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 737
ΘΕΜΑ 33o: Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 617/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης 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, συνολικού
προϋπολογισμού 17.000,00€ με Φ.Π.Α.., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 65754/2449/26/3/2019
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 διόρθωση της υπ΄αριθμ. 617/18-3-2019 απόφασης της, περί έγκρισης
απευθείας ανάθεσης 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, συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς τον αριθμό δέσμευσης από το λανθασμένο 362/7-12019 (ΑΔΑ: 61ΑΞ7ΛΗ-Λ2Ω, ΑΔΑΜ: 19REQ004317812), στο ορθό 466/7-1-2019 (ΑΔΑ:
78147ΛΗ-Ο3Θ, ΑΔΑΜ: 19REQ004457249).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 738
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66029/968/26/03/2019 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 δέσμευση πίστωσης και πληρωμής δαπάνης των παρακάτω πιστοποιήσεωνλογαριασμών - 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

ΑΝΑ

ΚΑΕ
1

πληρωμή 5ου λογαριασμού Μελέτης
Περιφερειακού Δρόμου Τρικόρφου από
πιστώσεις ΣΑΜΠ-366






071.9362.01

ΠΟΣΟ

ΔΟΧΟΣ
ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε ,Γ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ,
Α.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟ
ΠΟΥΛΟΣ,Γ.
ΦΡΑΓΚΟΣ,
Σ.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ & Χ.
ΣΑΡΟΓΛΟΥ

:
22.442,89

Προϋπολογισμός έργου : 225.142,89
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 180.941,91
Παρών λογαριασμός
:
22.442,89
Σύνολο
: 203.384,80
Υπόλοιπο Εγκρίσεων
: 21.758,09

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 739
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.66027/967/
26.03.2019 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
Α. Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019, ως
εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών OTE
έτους 2019

Κ.Α.Ε.

02.04.073.0824.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

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

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

751,50
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

2.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

02.04.073.0832.01

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

786,00

Ηλεκτρική ενέργεια

1.537,50

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

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

Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

πληρωμή
δαπάνης για
γενικό πλύσιμο
του υπ
αριθμ. ,ΙΤΝ4763
οχήματος της Π.Ε
Φωκίδας
Πληρωμή για
δαπάνης για την
ανανέωση
συμβολαίου για
την συντήρηση για
το λογισμικό ACE
ERP – e CM της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ
( UNISYSTEM
A.E.)
Πληρωμή
δαπάνης για 2η
επιθεώρηση για
έκδοση
πιστοποιητικού
ISO 9001/2015
στο ΚΤΕΟ β της
Π.Ε Φωκίδας
( EUROCERT
A.E.)
πληρωμή
δαπάνης για
συντήρηση και
των
προγραμμάτων
της ,Διαχείρισης
Οικονομικού,
Δημοσίευσης
Στοιχείων
προϋπολογισμού
& Έργων,

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2019

02.04.073.0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

60,00

10.000,00

5.158,40

4.781,60

02.04.073.0879.01

Λοιπές
Αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

793,60

31.966,40

10.179,16

20.993,64

02.04.073.0879.01

Λοιπές
Αμοιβές οσων
εκτελουν
ειδικες υπ
ηρεσιες

1.116,00

31.966,40

10.972,76

19.877,64

02.04.073.0899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

11.831,27

39.500,00

12.887,73

14.781,00

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Α/Α

5.

6.

7.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Διαχείρισης
Ανθρωπίνων
πόρων,
Διαχείρισης
Έργων ,Διαχείρισ
ης Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου και
Διαχείρισης
Ωρομέτρησης
Προσωπικού
Οικονομική
Διαχείριση Υποσύστημα
πληρωμών προς
Τράπεζες-SEPA
κλπ της Π.Ε
Φωκίδας.(ΑΔΑΜ:1
9REQ004672147)
πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια
χρωμάτων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων για
συντήρησης των
Υποδομών της
Πλαζ Βραχάκια
Πληρωμή δαπάνη
για 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
στην
Περιφερειακή
Ενότητα
Φωκίδας(19REQ0
04612095)
πληρωμή
αμοιβών
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
έτους 2019 της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής . για
το πρόγραμμα
Δακοκτονίας(ΤΟΜ
ΕΑΡΧΕΣ)

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2019

02.04.073.1641.01

Προμήθεια
χρωμάτων,
χημικών και
λοιπών
συναφών
υλικών

270,00

2.500,00

0,00

2.230,00

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

21.999,36

188.154,74

149.545,30

16.610,08

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

10.000,00

188.154,74

171.544,66

6.610,08

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Α/Α

πληρωμή
μισθοδοσίας
εργατοτεχνικού
και λοιπού
εποχικού
προσωπικού
έτους 2019 της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής για
το πρόγραμμα
Δακοκτονίας

9.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

3.500,00

188.154,74

181.544,66

3.110,08

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

3.000,00

188.154,74

185.044,66

110,08

52.570,23

868.551,76

726.877,33

89.104,20

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

πληρωμή
εισφορών σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς για
αμοιβές
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
έτους 2019 της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής για
το πρόγραμμα
Δακοκτονίας(ΤΟΜ
ΕΑΡΧΕΣ)

8.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 740
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμήθειας, παροχής
υπηρεσιών και συνδιοργάνωσης, οικονομικού έτους 2019, Π. Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65083/999/26
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες και εκδήλωση
συνδιοργάνωσης, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια αντιψυκτικών 12
οχημάτων – μηχανημάτων
έργου (ΜΕ121635ΙΧ, ΚΥ460,
ΚΥ3156, ΚΥ3151,
ΜΕ93890ΙΧ, ΜΕ121636ΙΧ,
ΚΥ7411, ΜΕ93851ΙΧ,
ΚΥ3152, ΜΕ123350ΙΧ,

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

03.071.
9459.01

Διάφορα Έργα

3.720,00

928.952,45

362.821,36

562.411,09
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2

1.

ΚΥ452, ΚΥ453) της Δ.Τ.Ε
Π.Ε.Ευρυτανίας και
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(16) με τίτλο ‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου ΠΕΕυρυτανίας, έτους
2019’’ σύμφωνα με την
329/2018 απόφαση του Περ.
Συμβουλίου Π.Σ.Ε.
19REQ004662865
Η δαπάνη αφορά
συνδιοργάνωση (αφορά
εκτυπώσεις: αφίσες, πανό,
χάρτες περιοχής-διαδρομής,
αυτοκόλλητα, κ.λ.π.) του
Hellas Rally Raid, του
Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Αγώνα
Μηχανοκίνητων της Αθλητικής
Λέσχης Αυτοκινήτου
Μοτοσυκλέτας Μεσογαίας
(Α.Λ.Α.Μ.Μ.) με την
Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας, που θα διεξαχθεί
από τις 19 έως τις 26 Μαΐου
2019 στην Περιφερειακή
Ενότητα Ευρυτανίας και θα
έχει καθημερινή αφετηρία και
τερματισμό το αθλητικό
Κέντρο Καρπενησίου.
(ΚΑΠ2019)
19REQ004650386

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων
που δεν
κατονομάζονται ειδικά
(ΠολιτιστικάΑθλητικά
προγράμματα &
εκδηλώσεις
ευρείας
απήχησης)

14.000,00

739.067,11

411.741,87

313.325,24

Το γεγονός αποτελεί μια εκδήλωση ευρείας απήχησης καθώς θα συμμετέχουν 1300 αγωνιζόμενοι από 25 χώρες με απώτερο στόχο την διεθνή
προβολή του Ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού και την διεθνή ανάδειξη της περιοχής μέσω της προβολής του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
από διάφορες περιοχές του κόσμου και την τόνωση της τοπικής αγοράς.

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε αρνητική ψήφο στον α/α 2, με την αιτιολογία ότι η εκδήλωση
είναι υπόθεση του ΟΠΑΣΤΕ και όχι της Περιφερειακής ενότητας .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 741
ΘΕΜΑ 37ο: 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. 66296_1855/ 2603-2019 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 για 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
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1

2

Πολυετή δέσμευση για
Κάλυψη δαπάνης για
συντήρηση- υποστήριξη
λογισμικού της Π.Ε.Βοιωτίας
από την ΟΤΣ και
περιλαμβάνει διαχείριση
οικονομικού, δημοσίευση
στοιχείων Π/Υ και
έργων ,διαχείριση
ανθρωπίνων πόρων,
διαχείριση έργων, διαχείριση
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
κλπ. Για το έτος 2019
8.873,46€και για το 2020
2.957,82€, σύμφωνα με το
3852/10 άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΕ
Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών (τέσσερα καρότσια
εμπορευμάτων) για τις
ανάγκες του Διοικητηρίου της
Λιβαδειάς, σύμφωνα με το

02.05.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

8.873,46

28.718,80

14.204,38

14.514,42

02.05.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

380,00

16.114,94

10.399,24

5.715,70

3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1
3

Προμήθεια ελαστικών για τα
Μ.Ε. της Π.Ε.Β.

02.05.071.9459.
01

Διάφορα έργα

942,00

337.445,25

143.954,38

193.490,87

4

Προμήθεια καυσίμων για τα
Μ.Ε. της Π.Ε.Β.

02.05.071.9459.
01

Διάφορα έργα

2.229,76

337.445,25

144.896,38

192.548,87

12.425,22

382.278,99

169.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

212.778,99

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 742
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης, συνολικού ποσού 188.494,20 € με Φ.Π.Α.
για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση 1ου δημοτικού σχολείου Σχηματαρίου», Π.Ε.
Βοιωτίας .
Αποσύρθηκε .
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για τη
συμμετοχή της Π.Σ.Ε. σε συνάντηση εργασίας στην Ισπανία (πόλη Μάλαγα), στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου: «Innovative cultural and creative clusters in the MED area- Καινοτόμες
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED” και ακρωνύμιο
“CHIMERA”, στις 8,9 και 10 Απριλίου 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66214/2458/26/3/2019 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 της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος
αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία μας έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:
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Α/Α

Δαπάνη
Διαμονή & αεροπορικά
εισιτήρια για τη
συμμετοχή σε
συνάντηση εργασίας
στην Ισπανία στα
πλαίσια υλοποίησης του
έργου με τίτλο:
«Innovative cultural and
creative clusters in the
MED area - Καινοτόμες
πολιτιστικές και
δημιουργικές
βιομηχανικές συστάδες
στην περιοχή MED» και
ακρωνύμιο «CHIMERA»,
στις 8-9 και 10/4

1

Προμηθευτής

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

56/9-1-2019

Ε.Φ.:071
ΚΑΕ: 9459

ΑΔΑ:
ΩΥΛ27ΛΗ-ΦΦΨ

(15% Εθνική
Συμμετοχή)
ΣΑΕΠ: 3562

ΑΦΜ: 800550386
ΔΟΥ:ΙΓ Αθηνών
Πατησίων 162 Τ.Κ.11257 Αθήνα

103/15-1-2019
ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗΠΗΡ

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

Αρ. Δέσμευσης:
977/14-1-2019

321,00€

ΑΔΑ:
6ΞΔ77ΛΗ-Λ02

Ε.Φ.:071
ΚΑΕ: 9919

Αρ. Δέσμευσης:
1104/23-1-2019

(85%
Κοινοτική
Συμμετοχή)

ΑΔΑ:
65Ψ67ΛΗ-3ΡΒ

1.819,00€

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι “δεν είναι ορατή
η σκοπιμότητα και τα οφέλη από την συμμετοχή στην συγκεκριμένη διαδικασία ..”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 743
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
61113/2291/26/03/2019 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 τις δαπάνες και την δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. Ήτοι:
1

SUMMER FANCY FOOD SHOW
(30/6-2/7/2019 Νέα Υόρκη)

01.071.
9899.0
1

20.000,00

01.071.
9899.0
1

60.000,00

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
2

ΑΔΑΜ: 19REQ004635921
Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών
ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια του
βαμβακιού και τομάτας στην περιοχή
Κωπαϊδας (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)
2019: 60.000,00 €
2020: 120.000,00 €
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
ΑΔΑΜ: 19REQ004531350
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3

Αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στον
Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας

01.071.
9899.0
1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

14.000,00

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
ΑΔΑΜ: 19REQ004621518
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο στον α/α 1 με την αιτιολογία ότι “δεν
αντιλαμβανόμαστε την σκοπιμότητα συμμετοχής στην έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW
και δεν γνωρίζουμε τους στόχους της.”
Αρνητική επίσης ήταν η ψήφος του και για τον α/α 2 με την αιτιολογία ότι “δεν μπορούμε να
εγκρίνουμε δαπάνη για ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας όταν η ΚΑΠ
επιβάλει περιορισμούς στην παραγωγή τους.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 744
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66362/2465/26/03/2019 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 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:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
Δαπάνη για την καταβολή
ανθυγιεινού επιδόματος
ύψους 150,00/μήνα των
(10) ΥΕ Εργατών οι οποίοι
απασχολούνται
αποκλειστικά στην
ασφαλτόστρωση , σύμφωνα
με την αριθμ. 47715/2097/13-2019 βεβαίωση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων

02.01.073.0342.
01

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

Α/Α

1

2

3

Α/Α/ 1044/2019
Δαπάνη πρόσληψης ενός
(1) ατόμου κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων με σχέση
εργασίας ΙΔOΧ (8 μήνες)
Έγγραφο 900/15/3-1-2018
Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.-ΠΟΕΔαπάνη αναδρομικών
μισθοδοσίας λόγω
αναγνώρισης χρόνου
υπηρεσίας του Κ.
Δαουκλιώτη (ΙΔΟΧ)
Α/Α 3008/2018
-ΠΟΕ-

02.01.073.0342.
02

02.01.073.0342.
02

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3.000,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

100.000,00

92.100,00

7.900,00

7.000,00

5.550,00

1.450,00

659,50

100,00
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4

5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
Δαπάνη (εργοδοτικές
εισφορές) για την καταβολή
ανθυγιεινού επιδόματος
ύψους 150,00/μήνα των
(10) ΥΕ Εργατών οι οποίοι
απασχολούνται
αποκλειστικά στην
ασφαλτόστρωση , σύμφωνα
με την αριθμ. 47715/2097/13-2019 βεβαίωση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Α/Α/ 1047/2019
Δαπάνη εργοδοτικών
εισφορών για την
πρόσληψη ενός (1) ατόμου
ΠΕ Αρχαιολόγων με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ (8 μήνες)
Έγγραφο 900/15/3-1-2018
Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.

02.01.073.0352.
01

02.01.073.0352.
02

-ΠΟΕ-

6

Δαπάνη αναδρομικών
μισθοδοσίας (εργοδοτικές
εισφορές) λόγω
αναγνώρισης χρόνου
υπηρεσίας του Κ.
Δαουκλιώτη (ΙΔΟΧ)
Α/Α 3009/2018

02.01.073.0352.
02

-ΠΟΕ-

7

8

9

Δαπάνη μετακίνησης εκτός
έδρας του περιφερειακού
συμβούλου κ. Θ.Χειμάρα για
την συμμετοχή του στην
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων &
Ποτών “NATURAL &
ORGANIC PRODUCTS
EUROPE 2019” από 78/4/2019 στον Εκθεσιακό
χώρο ExCel London, στο
Λονδίνο / Ηνωμένο
Βασίλειο”
Έγγραφο 93/61391/19-32019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής
οικονομίας & Κτηνιατρικής
Δαπάνη μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας
(κοινωνικοί λειτουργοί) για
συμμετοχή σε σεμινάριο του
ΕΚΔΔΑ στην Αθήνα στις 44-2019.

02.01.073.0717.
01

02.01.073.0719.
01

Έγγραφο 66464/202/26-32019 Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας

Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης της υπαλλήλου
Μαρίας Βαρελά για
συμμετοχή σε σεμινάριο του
ΕΚΔΔΑ στην Αθήνα από 74-2019 έως 12-4-2019
Έγγραφο 65238/2426/22-32019 Δ/νσης Οικονομικού Δ.Ε.

02.01.073.0719.
01

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

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται
και το εποχικό
προσωπικό)
Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται
και το εποχικό
προσωπικό)
Δαπάνες μετακίνησης
λοιπών προσώπων
από το εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα
(περιλαμβάνονται ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα μέλη
της Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι Γεν.
Γραμματείες, οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι
αιρετοί)

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

1.000,00

30.000,00

26.700,00

3.300,00

30,00

4.000,00

2.460,00

1.540,00

1.650,00

28.000,00

6.250,00

21.750,00

165,27

100,00

32,00
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Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης της υπαλλήλου
Στυλιανής Κυρίτση
συμμετοχή σε σεμινάριο του
ΕΚΔΔΑ στην Αθήνα από 74-2019 έως 12-4-2019
10

11

12

13

14

15

02.01.073.0719.
01

Έγγραφο 65078/2416/22-32019 Δ/νσης Οικονομικού Δ.Ε.

Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων
Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας (κοινωνικοί
λειτουργοί) για συμμετοχή
σε σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ
στην Αθήνα στις 4-4-2019.
Έγγραφο 66464/202/26-32019 Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας
Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης της
υπαλλήλου Μαρίας Βαρελά
για συμμετοχή σε σεμινάριο
του ΕΚΔΔΑ στην Αθήνα
από 7-4-2019 έως 12-42019
Έγγραφο 65238/2426/22-32019 Δ/νσης Οικονομικού Δ.Ε.
Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης της
υπαλλήλου Στυλιανής
Κυρίτση συμμετοχή σε
σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ στην
Αθήνα από 7-4-2019 έως
12-4-2019
Έγγραφο 65078/2416/22-32019 Δ/νσης Οικονομικού Δ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε
στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α΄)(προσφυγή Χαράλαμπου
Ροινά)
Έγγραφο 213080/1445/263-2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμήμα Ζ΄) - (έφεση
Α.Ε. “ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.”)

02.01.073.0721.
01

02.01.073.0721.
01

02.01.073.0721.
01

02.01.073.0871.
01

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

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

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

32,00

115.376,67

18.486,00

96.890,67

120.000,00

21.250,00

98.750,00

120,00

240,00

240,00

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

819,64

Έγγραφο 63199/386/26-32019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
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16

17

18

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών
(αγωγή Ε.Ε. “Εκδόσεις
Σοφία Μοσχανδρέου & Σία
Ε.Ε.”)
Έγγραφο 305557/1958/263-2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα
Α΄)-(προσφυγή Ο.Ε.
“Τσιάτσος Κων/νος και Σία
Ο.Ε.”)
Έγγραφο 213073/1444/263-2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη ανανέωσης ετήσιας
συνδρομής με την εταιρεία
“ΕΠΑΦΟΣ-Συστήματα
Πληροφορικής” για
επικαιροποίηση
εφαρμογών της Δ/νσης
Δ/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

138,88

02.01.073.0871.
01

02.01.073.0899.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16

91.005,68

49.737,48

41.268,20

60,76

193.118,94

183.814,02

9.304,32

2.384,28

17.384,28

15.000,00

2.384,28

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

Έγγραφο 1807/20-3-2019
Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Φθιώτιδας

19

20

Δαπάνη προμήθειας
ανταλλακτικών για τα
οχήματα της Π.Ε. Φθιώτιδας
- Έγγραφο 92964/4856/254-2018 Δ/νσης Τ.Ε.-Τμήμα
Μηχανολογικού Εξοπλισμού
-ΣΥΜΒΑΣΗΔαπάνη προμήθειας
φορητού φωτόμετρου
μέτρησης υπολειμματικού
χλωρίου των συστημάτων
ύδρευσης για τις ανάγκες
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας

02.01.073.1321.
01

02.01.073.1699.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά
Λοιπές προμήθειες

415,40

30.000,00

17.153,41

12.846,59

29,50

4.925,00

240,00

4.685,00

1.170,00

12.170,00

11.000,00

1.170,00

Έγγραφο 1021/20-3-2019
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας

21

22

Επιστροφή παραβόλου
στον Κ.Τσαμαδιά που
κατατέθηκε σε λογαριασμό
της Π.Σ.Ε εκ παραδρομής
Η αριθμ. 62447/2321/20-32019 αίτηση του ανωτέρω
δικαιούχου
Επιχορήγηση Περιφερειών
για το Πρόγραμμα
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας της
Χώρας έτους 2018

02.01.073.3199.
01

02.01.073.5244.
02

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

Δαπάνες γεωργίας,
κτηνοτροφίας κλπ που
δεν προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων

-ΠΟΕΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

13.153,55

 Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. Α/Α 696/2019 δέσμευση πίστωσης “Επιχορήγηση Περιφερειών για
το Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της
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Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας έτους 2018”- ΚΑΕ 5244.01 - ποσό: 1.170,00€, λόγω
μεταφοράς στον ΚΑΕ 5244.02 (προηγούμενης χρήσης) .
 Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. Α/Α753/2019 δέσμευση πίστωσης “Επιχορήγηση των Περιφερειών
με σκοπό τη κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων των Υπηρεσιών που ασχολούνται
με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό”-ΚΑΕ 5244.01 - ποσό: 3.600,00€,
λόγω ύπαρξης εγγραφής ΚΑΕ 5244.02 (προηγούμενης
χρήσης) .

Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ.Α/Α1395/2019 δέσμευση πίστωσης “Δαπάνη ανάθεσης
δικηγόρου εξώδικων ενεργειών για λογαριασμό της Π.Σ.Ε. Έγγραφο 92484/855/24-4-2018
Νομικής Υπηρεσίας Π.Στ.Ε”-ΚΑΕ 0871.02 ποσό: 1.600,00€, λόγω μη χρήσης .
Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. Α/Α 1434/2019 δέσμευση πίστωσης “Διορισμός πληρεξούσιου

δικηγόρου για ανάθεση εξώδικων ενεργειών για λογαριασμό της Π.Στ.Ε Το αρ. 188055/1473/2908-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Στ.Ε “- ΚΑΕ 0871.02 ποσό: 1.600,00€ , λόγω μη
χρήσης .

Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. Α/Α 1428/2019 δέσμευση πίστωσης “ Αμοιβή δικηγόρου για
ανάθεση εξώδικων ενεργειών σύμφωνα με την αρ. 62415/479/27-3-2017 Απόφαση
Περιφερειάρχη”-ΚΑΕ 0871.02 ποσό: 5.000,00€ , λόγω μη χρήσης .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο στον α/α 7 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 745
ΘΕΜΑ 42ο: 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. 65494/2392/26-032019 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, για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων - λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071), ως εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

ΚΑΕ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Σύμπραξη
γραφείων
1ος λογαριασμός της
μελετών:
μελέτης:«Συμπληρωματικά έργα
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
προστασίας ακτών από Κεφαλές Ασμηνίου
ΦΡΑΓΚΟΥέως Πευκί-Οριστική μελέτη
ΔΗΜ.ΑΡΓΥΡΟΠ
2016ΜΠ06600002
ΟΥΛΟΣ&
Χρημ:ΣΑΜΠ 066
ΣΥΝ/ΤΕΣ ΟΕΣχετ: αρ. πρωτ.: 44197/1029/21-03-2019
ΚΩΝ.ΤΟΠΤΣΗΣέγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Ευβοίας.
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
 Προϋπολογισμός έργου:
94.000,00
 Σύμβαση έργου:
42.637,40
 Πληρωμές μέχρι σήμερα
0,00

Παρόντας λογαριασμός:
6.076,00

Σύνολο
6.076,00

Υπόλοιπο εγκρίσεων
36.561,40

6.076,00

02.02.071.9362.01
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α/α

Τίτλος Έργου

ΠΟΣΟ

ΚΑΕ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2

3

Παρακατάθεση αποζημιώσεων που καθορίστηκαν με
την υπ΄ αρ. 90/2005 ,166/2005 NΣ & 43/2013
Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας
που είναι ενταγμένο στο έργο «ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝΕΤΩΝ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»
Χρηματοδότηση: KAΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Έγγραφο 185476 /4308/15-3-2019 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας
δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών, υλικών για το
ME 123053 (Διαγραμμιστικό), (GAP DEMAN) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας που είναι
ενταγμένο στο υποέργο «Προμήθεια ανταλλακτικών
και εργασίες συντήρησης οχημάτων &
μηχανολογικού εξοπλισμού ΠΕ Εύβοιας περιόδου
2018-2019» κ.ε.2016ΕΠ56600009
19REQ004320412
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566
‘Εγγραφο 6661/88/10-1-2019 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

13.484,00

02.02.071.9712.01

1.945,37

02.02.071.9459.01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 746
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65492/2391/26-032019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού έτους 2019, για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και δεν
ενταλματοποιήθηκαν και για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το 2019, ως εξής:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

συνδιοργάνωση με τον
πολιτιστικό εξωραϊστικό
σύλλογο Λιανής Άμμου Αλατσάτων - Μακεδονικών,
πολιτιστικών εκδηλώσεων οι
οποίες θα διεξαχθούν στις 2829/06/2018 (Ηχητική κάλυψη)
δαπάνη προμήθειας χιλίων
(1.000) τεμαχίων μπλε
πλαστικών σφραγίδων
ασφαλείας για την σφράγιση
δοχείων δειγματοληψίας
υγρών καυσίμων για τις

02.02.073.0844.
02

02.02.073.1699.
01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Εκθέσεις,
οργάνωση
συνεδρίων και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

800,00

10.000,00

290,00

30.479,79

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

6.208,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

2.992,00

Λοιπές
προμήθειες
26.437,65
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3

ανάγκες του Τμήματος
Εμπορίου & Τουρισμού της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Εύβοιας
Έγγραφο 57380/2155/22-32019 του τμ. Προμηθειών της
ΠΕ Εύβοιας
δαπάνη προμήθειας ενός (1)
02.02.073.1723.
εξυπηρετητή αρχείων (file
01
server) και έξι (6) σκληρών
δίσκων για τις ανάγκες
λειτουργίας του δικτύου
δεδομένων των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας.
19REQ004667310
Έγγραφο 64888/2350/22-32019 του τμ. Προμηθειών της
ΠΕ Εύβοιας
ΣΥΝΟΛΟ

3.752,14

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
προγραμμάτωνλοιπών υλικών

4.000,00

15.000,00

5.090,00

55.479,79

1.770,00

11.730,14

9.230,00

38.659,65

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε αρνητική ψήφο στον α/α 1 με την αιτιολογία ότι η εκδήλωση
είναι υπόθεση που αφορά τον ΟΠΑΣΤΕ .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 747
ΘΕΜΑ 44ο: 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. 61602/2291/22-032019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού έτους 2019, ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

576,60

49.150,00

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πληρωμή της δαπάνης για
διορισμό του Δικηγόρου
Καλαβρή Ιωάννη του
Αθανασίου προς
εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές
1

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(σχετικά με την αρ.

02.02.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

17.241,68
31.331,72

δικογράφου ΑΓ130/12 Ιουνίου
2012 αγωγή της ετ..
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΗΣ &
ΣΙΑ ΕΕ] στη δικάσιμο της
21/03/2019. ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα
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ΣΥΝΟΛΟ

576,60

49.150,00

31.331,72

17.241,68

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 748
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση του από 26-02-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με Ανοιχτή Διαπραγμάτευση στις
23 Νοεμβρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για τα
σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020» Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 60542/2265/2019/18
Μαρτίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την κατακύρωση του από 26/02/2019 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας της Ανοιχτής Διαπραγμάτευσης της 23ης/11/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΧΔ7ΛΗ-3ΤΗ) για
μεταφορά μαθητών Π.Ε.Ευβοίας.
Με την με αρ. πρωτ.: 261172/7411/12-11-2018(ΑΔΑΜ18PRΟC003986259) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διενεργήθηκε Ανοιχτή Διαπραγμάτευση στις 23/11/2018 για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Ευβοίας, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, των σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020.
Η Διαπραγμάτευση αφορούσε την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 ,
συνολικού προϋπολογισμού 1.451.209,94 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
δικαιωμάτων προαίρεσης 50%.
2. Εγκρίνει την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, βάσει του ανωτέρου πρακτικού, στους
παρακάτω οριστικούς αναδόχους:
Πίνακας οριστικών αναδόχων
Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2

ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4

ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜ
Α

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ

ΧΑΟ8555

69

926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΧΑΛΚΙΔΑ(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ8555

74

1038

ΤΑΕ2738

49

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΨΑΧΝΑ
ΨΑΧΝΑ

ΤΑΕ2253
ΤΑΕ2253

ΠΕΤΡΙΕΣ

ΤΑΕ2765

ΤΙΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

114,10 €

20,00%

ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΧΑΡΑΥΓΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
& ΕΠΙΣΤΡ. (ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

40,29 €

3,01%

959

ΚΥΜΗ - ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΟΙ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

16,75 €

0,00%

4

864

ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ—ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

46,55 €

1,00%

66

816

ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

18,22 €

0,98%

20

191

20,58 €

2,00%

30

504

21,62 €

1,99%

ΝΑΙ

ΚΥΜΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΠΕΤΡΙΕΣ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΠΕΤΡΙΕΣ-ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. -1
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5

ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ

31

505

ΠΕΤΡΙΕΣ-ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. -2

21,09 €

2,00%

ΤΑΕ2740

24

219

ΒΡΥΣΗ ΚΟΛΥΝΔΡΑ-ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

19,36 €

1,02%

ΤΑΕ2740

38

670

ΤΡΑΧΗΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
(ΚΟΡΝΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΗ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

37,98 €

0,99%

11

460

ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. -1

42,00 €

14,77%

33

547

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

20,91 €

0,99%

36

651

ΑΧΛΑΔΕΡΗ-ΣΥΚΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

18,67 €

1,01%

40

751

ΚΗΠΟΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

19,60 €

1,01%

46

923

ΔΙΡΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

18,71 €

1,01%

ΒΙΤΑΛΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

26,80 €

0,00%

14,35 €

0,00%

105,99 €

17,00%

86,73 €

17,00%

87,13 €

17,00%

108,25 €

17,00%

63,74 €

17,01%

61,75 €

17,00%

37,02 €

17,00%

6

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ

ΤΑΕ2610

7

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΕΟΧΩΡΙ

ΤΑΕ 2781

8

ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΗΠΟΙ

ΤΑΕ2593

9

ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

KYMH

TAE2754

54

1042

10

ΚΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΜΗ

ΤΑΕ2731

51

970

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΟ8846

60

58

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΤ7469

61

70

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΟ6920

62

71

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΟ8308

63

72

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΡΑΖ3140

70

928

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΟ5633

71

929

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΡ6516

72

944

27

362

ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

22,87 €

1,00%

35

586

ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

18,51 €

1,02%

48

947

ΑΝΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

21,52 €

1,01%

56

142

ΠΑΡ.ΑΧΛΑΔΙΟΥ-ΑΧΛΑΔΙ (ΜΟΝΟ
ΠΡΩΪ)

18,73 €

0,00%

57

468

ΚΟΤΣΙΚΙΑ-ΑΧΛΑΔΙ & ΕΠΙΣΤΡ. -2

23,78 €

0,00%

11

12

13

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕ

ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ

ΚΟΤΣΙΚΙΑ

ΤΑΕ2758

ΤΑΕ2671

ΠΥΡΓΟΣ-ΚΥΜΗ (ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ)
ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΩΡΙΟΝΟΣ, ΠΗΛΙΚΑ,
ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ,
ΜΠΟΛΟΒΙΝΕΝΑΣ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ)ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ ΑΛΦΑ) &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΗΡΑΣ, ΓΑΖΕΠΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ, ΚΙΑΠΕΚΟΥ)
- ΧΑΛΚΙΔΑ (ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΑΦΡΑΤΙ-ΦΥΛΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΠΟΥΡΤΖΙΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ)& ΕΠΙΣΤΡ.
ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣΧΑΪΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ,
ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ)ΚΑΝΗΘΟΣ-ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ ΑΛΦΑ) &
ΕΠΙΣΤΡ
ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΚΑΝΗΘΟΣΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ-ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΑΦΡΑΤΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΜΥΤΙΚΑΣΧΑΛΚΙΔΑ (ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &
ΕΠΙΣΤΡ.
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14

ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΟ

ΤΑΕ2762

19

189

ΣΥΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ-ΠΟΡΤΟ
ΜΠΟΥΦΑΛΟ-ΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ.

27,39 €

3,01%

28

463

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΟ &
ΕΠΙΣΤΡ. -2

23,98 €

2,99%

15

ΠΑΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΤΑΕ2597

34

582

ΟΙΚ. ΔΥΣΤΟΥ-ΔΥΣΤΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.-2

16,45 €

3,01%

16

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΤΑΕ2737

18

53

Οικισμός Οσμάν Αλιβέρι &
ΕΠΙΣΤΡ.

33,91 €

1,99%

17

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25

242

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓ. ΘΕΚΛΗΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

24,65 €

1,00%

26

267

ΧΑΝΙΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛΟ)

13,55 €

1,02%

8,00 €

20,00%

18
19
20

ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΑΛΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΥΛΩΝΑΡΙ

ΤΑΕ2777

ΙΣΤΙΑΙΑ

ΤΑΕ2619

12

742

ΙΣΤΙΑΙΑ-ΣΙΝΑΣΟΣ (ΟΛΟ)

ΛΕΠΟΥΡΑ

ΤΑΕ2742

32

506

ΛΕΠΟΥΡΑ-ΒΕΛΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. -1

19,03 €

2,01%

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΤΑΕ2482

59

55

Ντερνέκι 99 - Δημοτικό σχολείο
Μύτικα & ΕΠΙΣΤΡ.

18,90 €

7,26%

65

769

ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΜΥΤΙΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

12,90 €

37,26%

21

194

ΜΟΥΡΤΕΡΗ-ΜΥΡΤΕΑ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ
& ΕΠΙΣΤΡ.

32,71 €

1,00%

41

824

ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΜΟΝΟΔΡΙ (ΟΛΟ)

14,85 €

1,00%

43

853

37,94 €

0,99%

67

829

43,78 €

1,00%

45

916

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

24,19 €

11,00%

5

328

ΠΗΓΑΔΑΚΙ-ΠΥΡΓΑΚΙ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

22,90 €

0,61%

8

1012

ΓΥΡΟΣ-ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

16,90 €

20,73%

7

576

ΜΑΓΟΥΛΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

32,16 €

0,00%

101,35 €

5,00%

ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21

ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΥΛΩΝΑΡΙ

ΤΑΕ2771

22

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

23

ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΜΑΡΥΝΘΟ
Σ

ΤΑΕ 2375

ΣΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΕΤΡΙΑ

ΤΑΕ2254

24

25

26

27
28

29

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΣΙΑ ΟΕ

ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΑΕ2576

ΜΟΥΡΤΕΡΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.-2
ΠΥΡΓΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΛΕΠΟΥΡΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΑΕ2383ΤΑΕ2400

68

890

ΛΟΥΚΙΣΣΙΑ-ΔΡΟΣΙΑ-ΑΓ.ΜΗΝΑΣΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΟΝΤΑΘΙΚΑΝΗΘΟΣ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΑΕ2221

73

1035

ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ(ΧΑΡΑΥΓΗ)ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ ΕΔΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) & ΕΠΙΣΤΡ.

21,66 €

18,02%

Ν.ΣΤΥΡΑ

ΤΑΕ2767

15

503

ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ-ΡΑΠΤΑΟΙ (ΜΟΝΟ
ΠΡΩΙ.)

8,14 €

10,06%

ΣΚΥΡΟΣ

ΙΟΥ3291

1

809

52,96 €

17,99%

ΒΙΜ9950

3

971

42,98 €

0,00%

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/
ΜΑΝΙΚΙΑ

ΤΑΕ2578

22

207

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ-ΒΡΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΡ.

30,83 €

1,00%

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/
ΜΑΝΙΚΙΑ

ΤΑΕ2577

23

218

ΜΑΝΙΚΙΑ-ΒΡΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΡ.

30,46 €

0,00%

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/
ΜΑΝΙΚΙΑ

ΤΑΕ2578

29

490

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. -1

19,82 €

1,00%

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/
ΜΑΝΙΚΙΑ

ΤΑΕ2578

44

876

ΚΟΙΛΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

21,95 €

22,00%

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΜΕΓ.ΛΕΩΦ. ΤΡΑΧΥ-ΣΚΥΡΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.
ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΚΑΡΑΒΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
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ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/
ΜΑΝΙΚΙΑ

ΤΑΕ2578

47

924

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣ (ΟΛΟ).

9,35 €

0,00%

3. Εγκρίνει την απόρριψη, βάση του ανωτέρω πρακτικού της 26ης/02/2019, του παρακάτω
οικονομικού φορέα γιατί δεν προσκόμισε τα σωστά δικαιολογητικά:
Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΔΡΑ

ΚΗΡΙΝΘΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΤΜΗΜΑ

55

ΤΑΕ 2490

58

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΙΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

52

ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

33,02 €

6,99%

887

ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

34,06 €

6,99%

4. Εγκρίνει την κήρυξη του παρακάτω οικονομικού φορέα ως προσωρινού μειοδότη, όπως
προκύπτει από την απόρριψη του οικονομικού φορέα στο σημείο 3) της παρούσας εισηγήσεως
και αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

1

ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ

ΠΡΟΚΟΠ
Ι

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ

ΤΜΗΜ
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΙΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΑΕ 2209

55

52

ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

35,15 €

0,99%

5. Εγκρίνει την κήρυξη ενός (1) άγονου δρομολογίου, όπως προκύπτει από το
προαναφερόμενο πρακτικό και αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α ΤΜΗΜΑ
1

58

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Υ
887
ΤΑΞΙ

ΜΕΣΟΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 749
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση τροποποίησης – διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ :
60540/2264/2019/18 Μαρτίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την τροποποίηση - διόρθωση - επανακοστολόγηση των δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως
αυτές διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π. Ε. Εύβοιας μετά την
έναρξη του σχολικού έτους 2018 – 2019, καθώς και την τροποποίηση των προς σύναψη και των
υπογεγραμμένων συμβάσεων, ως εξής:
Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και διορθώσεων των δρομολογίων για τη μεταφορά
μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2018-2020:
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2. Εγκρίνει την τροποποίηση– διόρθωση - επανακοστολόγηση του δρομολογίου 1038 έως
το ποσοστό 50% των δικαιωμάτων προαίρεσης όπως αυτό αναγράφεται στην προαναφερόμενη
Διακήρυξη της ανοιχτής διαπραγμάτευσης της 23ης/11/2018, καθώς και την τροποποίηση της
προς σύναψη και της υπογεγραμμένης σύμβασης, ως εξής:
Πίνακας αποτύπωσης της τροποποίησης και διόρθωσης του δρομολογίου 1038, όπως
προκύπτει σύμφωνα με το ποσοστό 50% των δικαιωμάτων προαίρεσης της Διακήρυξης της
ανοιχτής διαπραγμάτευσης της 23ης/11/2018.
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3. Η τροποποίηση των ως άνω δρομολογίων άρχεται από την έγκριση της παρούσας εισήγησης.
4. Εγκρίνει την καταβολή ή την παρακράτηση αναδρομικά, της διαφοράς που προκύπτει από τις
εν λόγω τροποποιήσεις.
5. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της Π. Ε. Εύβοιας
6. Εγκρίνει την αναδρομική ισχύ των ως άνω αναφερθέντων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 750
ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση α) κήρυξης αναδόχων ως έκπτωτων και β) κήρυξης δρομολογίων ως
“άγονων” των 12/10/2017 και 12/02/2018 διαπραγματεύσεων, για την μεταφορά μαθητών της
Π.Ε. Ευβοίας, Σχ. Ετών 2017-2018,2018-2019 και 2019-2020, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65342/2390/22
Μαρτίου 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
Αναβάλει την συζήτηση του θέματος για παροχή διευκρινήσεων .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 751
ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών δεκαεννέα έκτακτων νέων δρομολογίων των δημόσιων σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 20182019, προϋπολογισμού 132.488,25€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66753/2478/26/3/2019 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
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/26-3-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών δεκαεννέα (19) έκτακτων νέων δρομολογίων των δημόσιων σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 20182019, προϋπολογισμού 132.488,25€ με ΦΠΑ (Α.Π. 2042/7-3-2019).
2. Απορρίπτει την προσφορά του Αντώνιου Κώστογλου, λόγω μη απαιτούμενης έδρας.
3. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες τους κατωτέρω οικονομικούς φορείς, σύμφωνα
με την προσφορά τους:

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ
ΦΠΑ
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1

Ν.

2

Ν.

3

Ν.

4

36
38
32

Ν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΕ €

3.727,44€

5%

16,70€

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

1%

31,56€

7.044,19€

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ

1%

23,70€

5.289,84€

ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ

1%

71,54€

8.870,96€

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΣΙΡΗ

1%

53,80€

12.008,16€

ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

1%

12,70€

2.834,64€

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ

1%

24,53€

5.475,10€

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
66

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ/ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΑΣ

5

Ν.

6

Ν.

7

Ν.

57
64
40

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 752
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. Πρακτικών: α) Νο1/14-03-2019 & β) Νο 2/18-03-2019 της
Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το έτος 2019 στο τμήμα Α΄ της Π.Ε. Φθιώτιδας » .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 97/63881/21/03/2019
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1) Εγκρίνει το πρακτικό Νο1/14-03-2019 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: « Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
για το έτος 2019 το τμήμα Α στη Π.Ε. Φθιώτιδας τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο
στάδιο αξιολόγησης των προσφορών για τις εταιρείες α) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Η ΕΝΩΣΗ 25ης Μαρτίου 20 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΦΜ 096005181 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
και β) ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ Παπακυριαζή 12 ΛΑΜΙΑ ΑΦΜ 800724606 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
β) Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. διότι δεν υπέβαλε φυσικό φάκελο δικαιολογητικών εντός προθεσμίας τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την οριστική ηλεκτρονική υποβολή ( ημερομηνία οριστικής
ηλεκτρονικής υποβολής 26-02-2019 και ώρα 16.06.13 ). Διακήρυξη 1 ΔΑΟΚ/2019 κατάρτιση –
περιεχόμενο προσφορών 2.4.2.5
2). Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2/ 18-03-2019 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο:« Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
για το έτος 2019 στη Π.Ε. Φθιώτιδας
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Κηρύσσει προσωρινό μειοδότη ο Α.Ε.Σ. ΛΟΚΡΙΔΑΣ ¨Η ΕΝΩΣΗ¨. (αυξ. αριθ. διαγωνισμού στο
σύστημα 70640) με το τιμή των 0,031 € πλέον ΦΠΑ 13% ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο
τιμή που είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. Προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ
διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά ( 242.643,20€ )
πλέον ΦΠΑ 13% τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα δύο λεπτά
(31.543,62 €) και συνολικό προσφερόμενο ποσό με ΦΠΑ διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες
εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά ( 274.186,82€) για τον ψεκασμό 2.446.000
ελαιοδέντρων και για έως 3,2 ψεκασμούς την δακική περίοδο 2019 λαμβάνοντας υπόψη και την
προηγούμενη τιμή κατακύρωσης που ήταν 0,037 € ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο πλέον
Φ.Π.Α .
3) Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού, στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης των δικαιολογητικών της κατακύρωσης όπως περιγράφονται στην παρ. 3.2 της
Διακήρυξης .
Η οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει εφόσον υποβληθούν εντός
προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα
δικαιολογητικά του άρθρου 3.2 της αρ. 1 Δ.Α.Ο.Κ. / 2019 διακήρυξης .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι “δεν έγινε
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της περυσινής δακοκτονίας και δεν αξιοποιήθηκε η γνώμη
των ενδιαφερομένων .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 753
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
Βασίλειος Φακίτσας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Αργυρίου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία Μίλη

Ευστάθιος Κάππος
Δημήτριος Βουρδάνος
Θωμάς Γρεβενίτης
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου
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ΑΔΑ: 6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

1.

Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης
& αποδελτίωσης σε ραδιόφωνα,
τηλεόραση, ιστοσελίδες και τύπο
θεμάτων
που
αφορούν
την
Π.Ε.Εύβοιας έως 31/08/2019.

INNEWS 1911 E.Π.Ε
Δίρφης 31, Βριλήσσια Τ.Κ. 152
35, Αθήνα.
ΑΦΜ: 997540353

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
305252/8759

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής
Επιτροπής
25/03-01-2019
Πρακτικό 1ο, θέμα: 22ο, α/α:135
ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0879

5661/257/09-01-2019
ΑΔΑ: 75ΑΟ7ΛΗ-4Μ1

Ποσό

1.860,00
€

Δ.Ο.Υ: Χαλανδρίου
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