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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 22ας Απριλίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 16

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 22 Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,
συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.
44/5-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή
της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 86858/1019/17-04-2019 πρόσκλησης,
που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 15/15-04-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 80911/471/10-04-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου [σχετικά
με την αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμό
29/2-04-2019 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού
Φθιώτιδας].

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 80912/472/10-04-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου [σχετικά
με την αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμό
174/2019 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου].
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 81062/474/10-04-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 59/2019 διαταγής πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 79/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 80/2019 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85190/336/16-04-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 15/04/2019).

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14:
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη
2018-2019).

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση στις 13-02-2019).

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2019 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο
Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας – Β’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 134.801,90 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Eύβοιας.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων
κλπ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, του
έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι –
Ραπτόπουλο – Λεπιανά – Νέο Αργύρι», προϋπολογισμού 540.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018»,
προϋπολογισμού 900.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού
430.000,00 με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση
οδού Αλίαρτος Αγ. Δημήτριος», Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου:
«Bελτίωση οδού Αμφίκλεια - Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», συμβατικής αμοιβής
95.367,00 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 22o: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 666/26-03-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης α) της δαπάνης, β) της διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019 - 2020”,
προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια φορητού φωτόμετρου μέτρησης
υπολειμματικού χλωρίου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 415,40 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 24o: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για την “Προμήθεια γραφικής ύλης, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας”.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 50.000,00
€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικών 1, 2 & 3 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 27ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του δημόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισμού για
την εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 28ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για “Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Π.Ε. Φθιώτιδας”.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 6η Διεθνή Έκθεση τροφίμων & ποτών “TUTTOFOOD”, στο
Μιλάνο (Ιταλία).
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας της “Φυσικοχημικής και
μικροβιολογικής εξέτασης του πόσιμου νερού και των υδάτων κολύμβησης των Π.Ε. Φθιώτιδας,
Ευρυτανίας, Φωκίδας από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας το 2019”.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς
το εσωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και
των Δ/νσεων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης του νομού”, χρονικής διάρκειας ενός (1)
έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος παράτασης δυο (2) μηνών,
προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση έκθεσης καταλληλότητας κτιρίου που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για τις
ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Παραχώρηση χρήσης γραφείων ακινήτου της Π.Ε. Βοιωτίας στην Νομαρχιακή
Μονάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λιβαδειά.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 39ο: Α. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για αποζημιώσεις και αμοιβές, Π.Ε. Ευρυτανίας. Β.
Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 692/2019 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την προμήθεια αυτόματης
σερβοϋδραυλικής μηχανής θλίψης δοκιμίων σκυροδέματος, για τις ανάγκες του Τμήματος
Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την «Επισκευή και συντήρηση
στέγης σε κτίρια της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση α) απόδοσης λογαριασμού X.E.Π., β) απαλλαγής υπολόγου και γ)
είσπραξης επιστρεφόμενου ποσού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία.

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση α) δαπανών & δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας και β) μερικής ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση α) δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και β) ανάκλησης
δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και β) ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για αμοιβή δικηγόρου, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τις προσεχείς εκλογές της 26ης
Μαΐου 2019, Π.Ε. Φωκίδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019 - Επισκόπηση και δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών στους
ορυζώνες Λαμίας και σε εκτεταμένα φυσικά συστήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το
έτος 2019».

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 58ο: Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 59ο: Συγκρότηση επιτροπών για την διαδικασία α) επισκευής, συντήρησης & αγοράς
ανταλλακτικών και β) προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 60ο: Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων και κατάρτιση
καταλόγου μελών επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, έτους
2019.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στην 39η Διεθνή Έκθεση Οίνου «London Wine Fair 2019», στον Εκθεσιακό Χώρο Olympia
London, στο Λονδίνο/Ηνωμένο Βασίλειο

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στην 6η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «TUTTOFOOD Milano World Food Exhibition», στον
Εκθεσιακό Χώρο Fiera Milano, στο Μιλάνο/Ιταλία.

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, έξι (6):

Οι κ.κ. Δημήτριος Αργυρίου, Δημήτριος Βουρδάνος, Θωμάς Γρεβενίτης, Γεώργιος
Γκικόπουλος και Παναγιώτης Ευαγγελίου.

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς
και Ευστάθιος Κάππος όπως και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

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

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

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

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε πως πριν λίγες
ημέρες πήρε γραπτή απάντηση από την Οικονομική Υπηρεσία για δαπάνες της Περιφέρειας σε
ενοίκια το 2017 και 2018, σαν σύνολο διατιθέμενων ποσών και όχι αναλυτικά.

Ο ίδιος θεωρεί σημαντικό βήμα το ότι έγινε κατανοητή η πολιτική υποχρέωση της
Περιφερειακής Αρχής για απαντήσεις… Γεγονός, που δημιουργεί, όμως σημαντικά ερωτηματικά
γιατί δεν απαντήθηκαν μέχρι σήμερα δεκάδες ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί... Γιατί δεν
δόθηκαν και δεν δίνονται εξηγήσεις για ζητήματα που προκύπτουν σε πολλά θέματα της
ημερήσιας διάταξης… Γιατί δεν συζητούνται ολοκληρωμένα οι δυσλειτουργίες που δημιουργεί η
ταύτιση των υπηρεσιών της Περιφέρειας με αυτές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας… Γιατί
δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα συντονισμού των υπηρεσιών που συχνά διαπιστώνονται…

Σε αυτή την βάση ... υπογράμμισε πως θεωρεί ανοιχτά όλα τα ζητήματα που έχει θέσει
και αυτονόητη την υποχρέωση της Περιφερειακής Αρχής να τοποθετηθεί δημόσια.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη προμήθειας πληροφοριακού
συστήματος καταχώρησης και μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων ενόψει των επικείμενων
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την αγορά και διανομή αμνών
τις ημέρες του Πάσχα στην Π.Ε. Βοιωτίας.

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

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 877

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 83332/3030/18-04-
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 κάτωθι δαπάνη & τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας,

σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος
καταχώρησης και μετάδοσης εκλογικών
αποτελεσμάτων

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 19REQ004687833

01.071.
9899.0
1

24.800,00

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως η εν λόγω εισήγηση αφορά την καταγραφή των
εκλογικών αποτελεσμάτων και δεν έχει αντίρρηση να την ψηφίσει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 878

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την αγορά και διανομή αμνών
τις ημέρες του Πάσχα στην Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 89078/2345/19-04-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΑΜΝΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ
ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ-
ΘΗΒΑΙΩΝ
(ΟΧΕΚ.ΕΣΤΙΑ
ΜΗΤΕΡΑΣ,ΑΓΙΑ
ΤΑΒΙΘΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ 037034594

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

818/15-04-19

ΑΔΑ

6ΟΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0
073.0845.01 2370/16-4-19

ΑΔΑ

6Φ1Ψ7ΛΗ-ΩΑΡ

1.000,00€

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως η εν λόγω εισήγηση αφορά την αγορά αρνιών του Πάσχα
για απόρους και δεν έχει αντίρρηση να την ψηφίσει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 879

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 15/15-04-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το υπ΄ αριθμ.
15/15-04-2019 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 880

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 80911/471/10-04-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου [σχετικά
με την αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμό
29/2-04-2019 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού
Φθιώτιδας].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
83363/484/12-04-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 80911/471/10-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Φωτεινή

Κανέτη του Χαραλάμπους, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 90], κάτοικος Λαμίας επί της
οδού Λεωνίδου, αρ. 6, για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI), η οποία εξουσιοδοτείται να παραστεί και να καταθέσει
υπόμνημα στο δικαστήριο αυτό, προκειμένου να υποστηρίξει την από 9-04-2019 και με αριθμό
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δικογράφου 1718/2019 αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και να
υπερασπιστεί τα δικαιώματα της τελευταίας με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον, πράττοντας ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 812 € συν
ΦΠΑ 24% (= 194,88 €), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.006,88 €, το οποίο
προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση 198 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Υπόμνημα 134 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ

6 =] 480 €, για τη μελέτη του φακέλου, δεδομένης και της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον
ανωτάτου δικαστηρίου (Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για την άρνηση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου να αποδεχτεί την σύμβαση με τον μειοδότη εργολάβο του έργου: «Διαχείριση της
άρδευσης και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην πεδιάδα της Κωπαΐδας» για
τυπικούς λόγους… Ο ίδιος, διαφωνώντας με τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων και των
λειτουργικών αναγκών της Κωπαΐδας και ειδικά με την λογική των εργολαβιών, έχει ήδη
καταψηφίσει την εν λόγω σύμβαση…

Σε αυτή την βάση δήλωσε πως απέχει από την συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 881

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 80912/472/10-04-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου [σχετικά
με την αίτηση ανάκλησης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμό
174/2019 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
83368/485/16-04-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 80912/472/10-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Γεώργιος

Ανδρέου, δικηγόρος Αθηνών, εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Ανδρέου -
Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 27Α, για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI), ο οποίος εξουσιοδοτείται να
παραστεί στο δικαστήριο αυτό ή σε κάθε τυχόν μετ΄αναβολή δικάσιμο, με την εντολή να
υποστηρίξει την από 19-03-2019 και με αριθμό δικογράφου 1154/2019 αίτηση ανάκλησης που
άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της τελευταίας με
κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον, πράττοντας ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 812 € συν
ΦΠΑ 24% (= 194,88 €), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.006,88 €, το οποίο
προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση 198 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Υπόμνημα 134 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ

6 =] 480 €, για τη μελέτη του φακέλου, δεδομένης και της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον
ανωτάτου δικαστηρίου (Ελεγκτικού Συνεδρίου).
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Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για την άρνηση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου να αποδεχτεί την σύμβαση με τον μειοδότη εργολάβο του έργου: «Εκσυγχρονισμός
των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου», μέχρις ότου εκκαθαριστούν οι
εταιρείες “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.” και “ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.” και τα
περιουσιακά στοιχεία περιέλθουν στην Περιφέρεια…

Ο ίδιος, συμφωνώντας απολύτως με την θέση της Επιτρόπου, καλεί σε συμμόρφωση
στην άποψη που και η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ είχε εκφράσει με σαφήνεια, όταν συζητιόταν το
σχετικό θέμα.

Σε αυτή την βάση ο κ. Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση για τον διορισμό δικηγόρου,
που καλείται να υποστηρίξει λαθεμένη θέση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 882

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 81062/474/10-04-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
85506/490/16-04-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 81062/474/10-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής ο Γεώργιος Καφαντάρης, Δικαστικός Επιμελητής

του Εφετείου Πειραιώς, κάτοικος Αθηνών, οδός Δωδεκανήσου, αρ. 40, με την εντολή να
επιδώσει την από 9-04-2019 και με αριθμό δικογράφου 1718/2019 αίτηση ανάκλησης κατά της
με αριθμό 29/02-04-2019 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του
Νομού Φθιώτιδας, που άσκησε η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ώστε να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο συνολικό ποσό των
43,40 € [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ], το οποίο προκύπτει ως εξής:

- επίδοση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» - ποσό 35 € συν
ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και ΦΠΑ] 43,40 €.

Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως η εν λόγω εισήγηση αφορά το πρώτο νομικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης και δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 883

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. TT. 82221/476/16-
04-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν το ειδικό ασφαλιστήριο που προσκομίστηκε στη Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας εμπίπτει στις νομοθετικές διατάξεις που
αναφέρονται στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 480 € συν
ΦΠΑ 24% (= 115,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 595,20 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80
ευρώ Χ 5=] 400 €, λόγω της φύσης του ερωτήματος και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει
από νομικής άποψης, καθώς και του πλέγματος της νέας νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος
δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Ο κ. Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία πως “αντί να διοριστεί
δικηγόρος για να μελετήσει το ερώτημα της υπηρεσίας, προτείνεται αυτό να διαβιβαστεί στην
αρμόδια υπηρεσία του αντίστοιχου υπουργείου…”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 884

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. TT. 84874/487/16-
04-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την εγκυρότητα και τη δυνατότητα τροποποίησης της από 30-11-2011
υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου Λαμιέων για την
υλοποίηση του ενταγμένου στη ΣΑΕΠ066 ΠΔΕ 2019 έργου με τίτλο: «Επιχορήγηση ΦΟΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου: Διευθέτηση του υφιστάμενου χ.υ.τ.α. και
επέκταση κυττάρου στη θέση “Νευρόπολη” Δήμου Λαμιέων».

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

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

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

Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για ερώτημα που αφορά την επιχορήγηση
κατασκευής νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ Λαμίας, το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο. “Η
συγκεκριμένη διαδικασία έχει καθυστερήσει υπερβολικά λόγω ανταγωνισμού των εργολάβων και
με ευθύνες του Δήμου, του ΦοΔΣΑ και της Περιφέρειας…”.

Για την ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν χρειάζονται απαντήσεις σε ερωτήματα και περίπλοκες
νομικές ερμηνείες που ροκανίζουν τον χρόνο. “Ο ΧΥΤΑ ανήκει στον Δήμο Λαμίας. Αυτός έκανε
τον διαγωνισμό και αυτός πρέπει να προχωρήσει…”.

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

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 885

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. TT. 85150/489/16-
04-2019 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 Χρήστο

Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την απαίτηση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας με το Γραμματικοπούλειο - Μπάλειο - Τρίγκειο
θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων για την εκτέλεση έργου, συγκεκριμένα για την ανέγερση νέας
πτέρυγας, καθώς και με το ποιοι από τους συνεμπλεκόμενους φορείς είναι απαραίτητο να
συνυπογράψουν την ανωτέρω σύμβαση.

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

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό [80
€ Χ 3=] 240 €, λόγω της φύσης του ερωτήματος και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει από
νομικής άποψης, καθώς και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα
πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως η εν λόγω εισήγηση αφορά ερώτημα της Π.Ε Φωκίδας
για νομική διερεύνηση και παροχή γνώμης σχετικά με την απαίτηση υπογραφής
προγραμματικής σύμβασης της άνω υπηρεσίας με το Γραμματικοπούλειο - Μπάλειο - Τρίγκειο
θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων για την εκτέλεση έργου, και συγκεκριμένα για την ανέγερση
νέας πτέρυγας, καθώς και με το ποιοι από τους συνεμπλεκόμενους φορείς είναι απαραίτητο να
συνυπογράψουν την ανωτέρω προγραμματική σύμβαση.

Ο ίδιος θεωρεί το ερώτημα δόκιμο και δήλωσε πως συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 886

ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 59/2019 διαταγής πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 85183/138/16-
04-2019 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά της με αριθμό 59/2019 διαταγής

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως η εν λόγω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαίτηση
της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο “INNOVATION PLUS A.E.”, συνεπεία παροχής απ' αυτήν
υπηρεσιών φωτιστικής κάλυψης της θάλασσας για το Θαλασσινό Καρναβάλι Χαλκίδας 2018, τις
οποίες παρείχε μετά τη σύναψη του από 16/2/2018 σχετικού συμφωνητικού παροχής

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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υπηρεσιών, που υπεγράφη από το νόμιμο εκπρόσωπό της και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας.

Σύμφωνα με την εισήγηση το έργο παραλήφθηκε κανονικά, αλλά ο προμηθευτής δεν
πληρώθηκε…

Σε αυτή την βάση ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί με την εισήγηση για να
πληρωθεί ο ενδιαφερόμενος, αλλά ζήτησε εξηγήσεις για τον λόγο που δεν έγινε η πληρωμή.

Ομοίως ο κ. Γρεβενίτης ζήτησε να μάθει γιατί δεν πληρώθηκε το τιμολόγιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 887

ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 79/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 85768/141/16-
04-2019 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 79/2019 απόφασης του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για αναγκαστική απαλλοτρίωση και δήλωσε
πως συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 888

ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 80/2019 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 85765/140/16-
04-2019 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 80/2019 απόφασης του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για αναγκαστική απαλλοτρίωση και δήλωσε
πως συμφωνεί με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 889

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85190/336/16-04-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 15/04/2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85193/337/16-04-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας)
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 85190/336/16-04-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από 15/04/2019), με την οποία αποφασίστηκε:

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Α.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
1) Του με αριθμό κυκλοφορίας ME 96263 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα ερπ.,

του με αρ. κυκλ. ΜΕ 114267 τύπου ερπ. και του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΤ - 8164 φορτηγού,
ιδιοκτησίας “ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΟΕ”, για την άρση των προσχώσεων και τον
καθαρισμό των τεχνικών στο λιμένα Λεκούνας, στον Θεολόγο Μαλεσίνας, προκειμένου να
διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, να προστατευτούν οι υποδομές του λιμένα, η ασφαλή είσοδος και
έξοδος, η πρόσδεση και λιμενισμός των σκαφών καθώς και οι περιουσίες και το εισόδημα των
πολιτών.

2) Του με αριθμό κυκλοφορίας ME 121667 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα ερπ.
και του με αρ. κυκλ. ΝΧΑ 2429 οχήματος μεταφοράς μηχ. έργων, ιδιοκτησίας “ΜΠΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, για τον καθαρισμό φερτών υλικών, την διευθέτηση και διαμόρφωση
της κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων σε υδατορέματα στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου, Ομβριακής
του Δήμου Δομοκού, ώστε να προστατευτούν οι ζωές, οι περιουσίες των πολιτών, να
αποστραγγίσουν οι παρακείμενες αγροτικές καλλιέργειες και να διαφυλαχθεί το αγροτικό
εισόδημα ενόψει της έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου καθώς και τα δίκτυα υποδομών από
ολοκληρωτική καταστροφή.

3) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78524 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα ερπ. με
εξοπλισμό σφύρας, ιδιοκτησίας “ΓΩΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ”, για την θραύση πετρώματος εντός της
κοίτης του υδατορέματος, ώστε να αυξηθεί το πλάτος της κοίτης στο σημείου και να
προστατευτεί το πρανές, το οποίο κατέρρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της
χειμερινής περιόδου στην Ε.Ο. Περιβόλι - Μάρμαρα και είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το
πλάτος χρήσης της οδού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της οδού και
προστατευτεί από ενδεχόμενη ολοκληρωτική καταστροφή, με αποτέλεσμα να αποκοπεί η
πρόσβαση στις ορεινές Τ.Κ.

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.
2632/2018 (πρακτ. 47/3-12-2018, ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς
διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά
κατηγορία μηχανήματος καθώς και από την τιμή μονάδας των αντίστοιχων εργασιών.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.
Φθιώτιδας καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών.

Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί επί τόπου στο έργο από την αρμόδια
επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

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

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Σ.Ε., οι δε ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 890

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14:
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη
2018-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 81497/4337/11-
04-2019 και β) 85485/4612/16-04-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης 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 παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού

στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»
(υποέργο 14: μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας, τα έτη 2018-2019), ως εξής:

1. Ποσού 12.462,00 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΚΑΤΣΑΝΟ ΧΡΗΣΤΟ”, για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην ΕπΟ Συκάς - Μεσοχώρι - Περιστέρι - Πύργος της
Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων.

2. Ποσού 9.672,00 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ”, για τον
αποχιονισμό της Επ. Οδού Λυχνό – Καστανιά και Μοσχοκαρυά - Άγιος Στέφανος του Δήμου
Λαμιέων.

3. Ποσού 12.381,40 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΠΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ”, για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο. Αταλάντη – όρια Νομού, Αταλάντη –
Έξαρχος – Καλαπόδι στην Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.

4. Ποσού 744,00 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ”, για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Ε.Ο. κόμβος Μάκρης - Μακρακώμης της ΔΕ Μακρακώμης
του Δήμου Μακρακώμης.

5. Ποσού 1.190,40 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ”, για τον αποχιονισμό
στο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Λαμίας - Κομποτάδες - Μεξιάτες - Λ. Υπάτης - Αρχυροχώρι - Υπάτη.

6. Ποσού 744,00 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ”, για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας στις ΔΕ Μακρακώμης, ΔΕ
Σπερχειάδας και ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 891

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε.
Φωκίδας (χιονόπτωση στις 13-02-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85501/212/16-04-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων

της Π.Ε. Φωκίδας (χιονόπτωση στις 13-02-2019), ως εξής:
1.ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ύψους 7.502,00 €.
2.ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ύψους 14.210,40 €.
3.ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ, ύψους 12.412,40 €.
4.ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ύψους 10.571,00 €.

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ



16

5.ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ύψους 5.387,80 €.
6.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ύψους 6.676,16 €.
7.ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ Γ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ύψους 25.846,56 €.
8.ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ύψους 17.050,00 €.
9.ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΤΕ, ύψους 1.909,60 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 892

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2019 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 77612/898/8-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 τις παρακάτω δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου

2014ΕΠ56600015, των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2018-2019 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2018, για τη διευθέτηση κοίτης
υδατορέματος στη θέση «Κοφτερίδα» για την
προστασία υφιστάμενου τεχνικού

2014ΕΠ56600015 ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23.436,00€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2019, για τον καθαρισμό του
υδατορέματος «Κακόρεμα» της ΤΚ Καρπενησίου

2014ΕΠ56600015

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΕΛΟΥΧΙ
ΚΟΙΝΣΕΠ

15.921,60€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 893

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο
Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας – Β’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 134.801,90 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Eύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82486/2116/11-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες

συντήρησης & αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας - Β’ ΦΑΣΗ», Π.Ε. Eύβοιας, με
ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τη δαπάνη του ανωτέρω έργου, συνολικού προϋπολογισμού 134.801,90 € με ΦΠΑ,
από το Τεχνικό Πρόγραμμα Περ. Στ. Ελλάδας έτους 2017 και συγκεκριμένα το πρόγραμμα
Τακτικών ΚΑΠ, από παρακράτηση 20% (Περιφερειακοί ΚΑΠ).
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γ) Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει τον

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

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

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

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

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

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 894

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων
κλπ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, του
έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82271/1849/11-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. Ι/19-03-2019 (ολοκληρώθηκε στις 9-04-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80283 του υποέργου: «Συντήρηση πρανών με
χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κλπ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής
προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ’’, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 113582 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα ένα και εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (61,78%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 895

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι –
Ραπτόπουλο – Λεπιανά – Νέο Αργύρι», προϋπολογισμού 540.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82192/960/11-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/18-03-2019 (ολοκληρώθηκε στις 29-03-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80282 του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
οδικού δικτύου Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι – Ραπτόπουλο – Λεπιανά – Νέο Αργύρι»,
προϋπολογισμού 540.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οκτώ και μηδέν οκτώ τοις εκατό
(48,08%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 896

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018»,
προϋπολογισμού 900.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82298/961/11-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/27-03-2019 (ολοκληρώθηκε στις 4-04-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80649 του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών -
Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018», προϋπολογισμού 900.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής
προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.
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2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΡΕΛΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα τρία και μηδέν δύο
τοις εκατό (43,02%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 897

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού
430.000,00 με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 76902/885/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/12-04-2019 πρακτικό (και όχι το 1ο, όπως εκ παραδρομής

γράφτηκε στον τίτλο του θέματος) της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 79225 του
έργου: «Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 430.000,00 με ΦΠΑ,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση (δεν αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη, όπως εκ
παραδρομής γράφτηκε στον τίτλο του θέματος) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ», με Α/Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 109321 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
τριάντα ένα και τριάντα εννέα τοις εκατό (31,39%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για το γνωστό γιαπί, που υπάρχει στο κέντρο
του Καρπενησίου… Με την επιφύλαξη του καταλογισμού ευθυνών και την απουσία
οποιασδήποτε μελέτης για την αξιοποίησή του δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 898

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση
οδού Αλίαρτος Αγ. Δημήτριος», Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1774/81047/11-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση

οδού Αλίαρτος Αγ. Δημήτριος», Π.Ε. Βοιωτίας, κατά 53 ημερολογιακές ημέρες και συγκεκριμένα
μέχρι την 1-07-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 899

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου:
«Bελτίωση οδού Αμφίκλεια - Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», συμβατικής αμοιβής
95.367,00 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11363/423/10-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου: «Bελτίωση

οδού Αμφίκλεια - Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού», συμβατικής αμοιβής 95.367,00 €, χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2019, προκειμένου να εγκριθεί η
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Μ.Π.Ε. και να εκδοθεί Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια Υπηρεσία, καθώς
και να ολοκληρωθεί η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 900

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 22o: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 666/26-03-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης α) της δαπάνης, β) της διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019 - 2020”,
προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 81245/2979/11-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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
Συμπληρώνει την υπ΄αριθμ. 666/26-03-2019 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν η

δαπάνη, η διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και μεταφορά
άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας για
την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019 - 2020”, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ και οι
όροι της σχετικής διακήρυξης, ως προς το β’ σκέλος, με την φράση “ .. τη διενέργεια
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.....”.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 901

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια φορητού φωτόμετρου μέτρησης
υπολειμματικού χλωρίου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 415,40 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85706/3082/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της κάτωθι αναφερομένης 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 τον έλεγχο της υπηρεσίας ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής κατά την παρ.1 & 2
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως:

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Προμήθεια φορητού
φωτόμετρου μέτρησης

υπολειμματικού
χλωρίου για τις ανάγκες
της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής

Μέριμνας

BD INVENTIONS ΜΟΝ.
ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800564747,

745/1-4-2019

ΑΔΑ:

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
1699

Αρ. Δέσμευσης:
2285/5-4-2019

ΑΔΑ: ΨΓΤ07ΛΗ-
ΞΔ3

415,40€

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ



21

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 902

ΘΕΜΑ 24o: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για την “Προμήθεια γραφικής ύλης, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82109/3005/11-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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
Χορηγεί παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 99590/3834/3-5-2018 (ΑΔΑΜ:

18SYMV003064897) σύμβασης για την “Προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, με την ατομική επιχείρηση
“ΑΝΔΡΕΑ ΣΠ. ΜΠΕΤΣΗ”, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι 5-07-2019.

Στην περίπτωση που η προμήθεια ολοκληρωθεί πριν το συμβατικό όρο, μπορεί η
σχετική σύμβαση να λογιστεί ως καλώς εκτελεσθείσα και να θεωρηθεί λήξασα.

Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση των συμβατικών ποσών και της
συμβατικής ποσότητας των ειδών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 99590/3834/3-5-2018 αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 903

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 50.000,00
€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65853/2452/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 τα υπ’ αριθμ. 1/27-03-2019 και 2/8-04-2019 πρακτικά της επιτροπής

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στη Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και την αποσφράγιση της οικονομικής
προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, ήτοι της επιχείρησης “Ανδρέας Μπέτσης”.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας “Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, για τους λόγους
που αναφέρονται στο σκεπτικό του ως άνω 2ου πρακτικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την επιχείρηση “ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΕΤΣΗΣ”, η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, ως
εξής:
 για το τμήμα Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ): 11.554,46 € (με Φ.Π.Α.) και
 για το τμήμα Β (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ): 21.466,508 € (με Φ.Π.Α.)

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με
το άρθρο 3.2 της διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε., τα οποία θα υποβάλει ο ανωτέρω

Π.Ε.Φθιώτιδας ΔΟΥ: Α’ Θεσ/νικης

Ταχ. Δ/νση: Γιαννιτσών
31-Τ.Κ. 54627,

Θεσ/νικη

6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ
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οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, που θα του σταλεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 904

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικών 1, 2 & 3 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 68163/2505/15-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 τα υπ’ αριθμ. 1/28-03-2019, 2/9-04-2019 και 3/15-04-2019 πρακτικά της

επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών
για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ, που
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών: α) SIAMOS MEDICAL, β) ΠΑΛΜΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε., γ) NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ, δ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ε.Ε.
και ε) ΑΝΑΤΣ Α.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του ως άνω 2ου πρακτικού, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία “ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.”, η οποία προσέφερε ποσό 39.000,17 € με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, τα οποία θα υποβάλει ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, που θα του σταλεί από
την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 905

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 27ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του δημόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισμού για
την εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 80419/2946/10-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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. Ματαιώνει τη διαδικασία ανάθεσης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την

εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας,
βάσει του άρθρου 106 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, λόγω παράτυπης διεξαγωγής της, καθώς
περιήλθε εις γνώσιν της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. η υπ’ αριθμ.
ΔΤΔΒ1142884ΕΞ2016 (ΦΕΚ 3420/τ.Β/25-10-2016) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών,
σύμφωνα με την οποία οι δημοπρασίες υλικών διεξάγονται αποκλειστικά από την Δ/νση
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

2. Εγκρίνει την επιστροφή των προσφορών στις κάτωθι εταιρείες:
i. Κεφαληνάκης ΕΠΕ
ii. NGK TRANS O.E.
iii. Φ. Φιλιππίδης Α.Ε.
iv. Χρήστος Λαβδαρας & Υιοί Ο.Ε.
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Τα έξοδα δημοσίευσης του ματαιωθέντος διαγωνισμού θα βαρύνουν την Π.Σ.Ε./Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 906

ΘΕΜΑ 28ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για “Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Π.Ε. Φθιώτιδας”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84285/3062/15-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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
Χορηγεί παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 110739/4128/15-5-2019 (ΑΔΑΜ:

18SYMV00309361) σύμβασης για “Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στην Π.Ε. Φθιώτιδας” με την εταιρεία “Ι.Ε.Π.ΥΑ. ΑΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
και τον διακριτικό τίτλο «GROUP CENTER HELLAS - SECURITY ENERGIE E.E”, για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι 5-07-2019.

Η παράταση της σύμβασης προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού της κατά 9.500,00€
και για την ανάθεση αυτή έχει προϋπολογιστεί το δικαίωμα της προαίρεσης.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος, από θέση αρχών, με την ενοικίαση
προσωπικού και τις εργολαβίες…

Σε αυτή την βάση καταψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 907

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85528/3079/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/16-04-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και την αποσφράγιση της
οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισμό.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία “Ι.Ε.Π.ΥΑ ΑΡ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, με δ.τ. “GROUP CENTER HELLAS SECURITY - ENERGIE E.E.”
(ΑΦΜ: 998919999, ΔΟΥ:Λαμίας), η οποία πρόσφερε ποσό 53.292,82€ με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με
το άρθρο 3.2 της διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε., τα οποία θα υποβάλει ο ανωτέρω
οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, που θα του σταλεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος, από θέση αρχών, με την ενοικίαση
προσωπικού και τις εργολαβίες…

Σε αυτή την βάση καταψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 908
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ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 6η Διεθνή Έκθεση τροφίμων & ποτών “TUTTOFOOD”, στο
Μιλάνο (Ιταλία).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84619/3067/15-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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

22,50 τ.μ., με 5 έτοιμα περίπτερα, ποσού 11.664,06 € με ΦΠΑ, στην εταιρεία “GREAT - TRADE
EXHIBITIONS & EXPORTS CONSULTING IKE” και με δ.τ. “GREAT - TRADE -TRADE
EXHIBITIONS & EXPORTS CONSULTING” (ΑΦΜ: 800587724, ΔΟΥ: Χαλανδρίου, Ταχ. Δ/νση:
Παπανικολή 22Α Χαλάνδρι - Τ.Κ. 15232), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 6η Διεθνή Έκθεση τροφίμων & ποτών
“TUTTOFOOD”, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 9 Μαΐου στο Μιλάνο/Ιταλία.

Η εν λόγω δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:

Ενοίκιο χώρου σε κατάλληλο και προνομιακό σημείο για την συμμετοχή της

ΠΣΕ (HALL 1, Greek Natinal Pavilion)

3.252,00€

Καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης με βάση το

registration fee.

255,00€

Καλαίσθητη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με εταιρική – προϊοντική σήμανση. 3.314,50€

Αυτοκόλλητη φάσα ύψους με εκτύπωση το λογότυπο της Περιφέρειας, που

τοποθετείται περιμετρικά στα τοιχία στις κεντρικές μετόπες των ομαδικών

περιπτέρων με άξονα την εμφανή, προϊοντική και ποιοτική υπεροχή των

ελληνικών προϊόντων.

390,00€

Πλήρη εξοπλισμό περιπτέρου με σήμανση – λογοτύπηση στο φωτεινό

διαφανοσκόπιο με γραφικό το εταιρικό λογότυπο σε φωτεινό info counter,

τραπέζι, καρέκλες, φωτεινή βιτρίνα, ξύλινη επιτοίχια βιτρίνα, πρίζα, καλαθάκι

αχρήστων, αποθήκη και άπλετο φωτισμό του περιπτέρου.

615,00€

Λειτουργικές δαπάνες περιπτέρου (σύνδεση και κατανάλωση ρεύματος,

καθαρισμός, φύλαξη κλπ) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

210,00€

Μεταφορά και ασφάλιση των εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (οι

επιστροφές στην Ελλάδα περιλαμβάνουν αυστηρά έως 2 κιβώτια μόνο

προωθητικού υλικού).

350,00€

Λειτουργία Taste Area + Ενισχυτικές εκδηλώσεις για την προώθηση των

προϊόντων της Π.Σ.Ε.

1.020,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9.406,50€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 11.664,06€

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ’ αριθμ.
2000/18-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΠΥ7ΛΗ-0Α9, ΑΔΑΜ: 19REQ004678338) απόφαση δέσμευσης.

Ο κ. Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι:
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1. “Δεν υπάρχει κανένας απολογισμός για ανάλογη δραστηριότητα, από αυτές που
προηγήθηκαν.

2. Δεν υπάρχει σχεδιασμός και συγκεκριμένοι στόχοι στην πρόταση που γίνεται.
3. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της απευθείας ανάθεσης”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 909

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας της “Φυσικοχημικής και
μικροβιολογικής εξέτασης του πόσιμου νερού και των υδάτων κολύμβησης των Π.Ε. Φθιώτιδας,
Ευρυτανίας, Φωκίδας από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας το 2019”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84979/3073/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού 20.000,00 € με ΦΠΑ, στον Ειδικό

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (ΑΦΜ: 090071277, Δ.Ο.Υ Α΄
Βόλου, Ταχ. Δ/νση: Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Συγκρότημα Παπαστράτου - Βόλος) για την
παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: “Φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού
και των υδάτων κολύμβησης των Π.Ε. Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας από το Περιφερειακό
Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας το 2019”, βάσει του άρθρου 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 αρμόδια υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι
πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ/ΔΕΙΓΜΑ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1 Δοκιμές - Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού -
Μικροβιολογικές αναλύσεις (ΟΜΧ,Ολ.
Κολοβακτηροειδή, κολοβακτηρίδια,

Εντερόκοκκοι)

25,00€

2 Χημικές αναλύσεις-Δοκιμαστική Παρακολούθηση 35,00€
3 Χημικές αναλύσεις-Ελεγκτική Παρακολούθηση 153,00€
4 Χημικές αναλύσεις-Συμπληρωματική

Παρακολούθηση
168,00€

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 0899 και την υπ’ αριθμ.
2308/10-04-2019 (ΑΔΑ: 6Ε0Υ7ΛΗ-ΖΝΔ, ΑΔΑΜ: 19REQ004771432) απόφαση δέσμευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 910

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς
το εσωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και
των Δ/νσεων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης του νομού”, χρονικής διάρκειας ενός (1)
έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος παράτασης δυο (2) μηνών,
προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
85272/2914/16-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 το υπ αριθμ. 3/4-04-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς
το εσωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και
των Δ/νσεων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης του νομού”, χρονικής διάρκειας ενός (1)
έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος παράτασης δυο (2) μηνών,
προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο και την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής & οικονομικής προσφοράς του μοναδικού
συμμετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισμό.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.»,
Δ/νση: ΑΠΕΛΛΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.:101 88
ΑΦΜ: 094026421, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

52.097,16€

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 911

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
84162/2894/16-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.

Εύβοιας, που αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και αναφέρονται αναλυτικά στον
κάτωθι πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. GJIKA ANAMARIA
Υπηρεσίες θεατρικών
& λοιπών
δημοσίων θεαμάτων
Θέση Μανδριά –
34100 Χαλκίδα
ΑΦΜ: 114716460
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1.750,00
€

466/27-03-2019 625/18-03-2019
ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3
ΑΔΑΜ: 19AWRD004650792
2019-03-20

Παροχή υπηρεσιών για την
ηχητική κάλυψη της 25ης Μαρτίου
βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ.
63863/2336/21-03-2019 (ΑΔΑΜ:
18SYMV004660420 2019-03-
21) σύμβασης.

2. ΠΑΝΤ.ΣΑΛΕΜΗΣ
ΟΘ.ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ
Ο.Ε.ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

1013,34€ 766/14-03-2019 797/02-04-2018
ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
ΑΔΑΜ: 18AWRD002917699
2018-04-05

Παροχή υπηρεσιών για την
ετήσια συντήρηση πέντε(5)
ανελκυστήρων του Μεγάρου της
Π.Ε.Ευβοίας για τους μήνες
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΑΝΤ. ΝΙΚΑ 21
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ:081432551
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ιανουάριο-Φεβρουάριο βάσει
της αριθμ. πρωτ.:
88762/2743/19-04-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV002971155
2018-04-20) Σύμβασης.

3. ΠΑΝΤ.ΣΑΛΕΜΗΣ
ΟΘ.ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ
Ο.Ε.ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΑΝΤ. ΝΙΚΑ 21
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ:081432551
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

506,67 € 818/27-03-2019 797/02-04-2018
ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
ΑΔΑΜ: 18AWRD002917699
2018-04-05

Παροχή υπηρεσιών για την
ετήσια συντήρηση πέντε(5)
ανελκυστήρων του Μεγάρου της
Π.Ε.Ευβοίας για τον μήνα
Μάρτιο βάσει της αριθμ. πρωτ.:
88762/2743/19-04-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV002971155
2018-04-20) Σύμβασης.

4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Α.Ε.
Απελλού 1
10188 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ:094026421

2.490,12
€

405/29-03-2019 520/05-03-2018
Πρακτικό 10ο,
Έκτακτο θέμα 13ο
(ΑΔΑ: Ω5ΓΟ7ΛΗ-ΝΙ2,
ΑΔΑΜ:18AWRD002768182
2018-03-07)

Παροχή υπηρεσιών διακίνησης
αλληλογραφίας μηνός Μαρτίου
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
2018-03-29) Σύμβασης.

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ
ΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μήλου & Ιθάκης 7-
Χαλκίδα
Τ.Κ.34100
ΑΦΜ:068577710
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2.050,00
€

27/05-04-2019 798/02-04-2018
Πρακτικό 14ο,θέμα:42ο,
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ),
Α/Α:1 /1 , (ΑΔΑ:6ΚΜ97ΛΗ-
Γ0Ω),
ΑΔΑΜ: 18AWRD002917392
2018-04-05 )

Παροχή υπηρεσιών για την
υποστήριξη ηλεκτρονικού και
μηχανογραφικού εξοπλισμού για
την εύρυθμη λειτουργία του
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και
των
υπηρεσιών της μηνός Μαρτίου
2019.
Βάσει της αριθμ. 98442/3052/02-
05-2018 Σύμβασης με ΑΔΑΜ:
18SYMV003024957.

6. ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πλυντήριο
Αυτοκινήτων
Αργυροκαστρίτου 3
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ: 149109357
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

138,88€ 34/05-04-2019 625/18-03-2019
(Πρακτικό:11ο,θέμα:25ο,
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),Α/Α:3,
ΑΔΑ:Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3,
ΑΔΑΜ: 19AWRD004651021
2019-03-20

Παροχή υπηρεσιών
για τον καθαρισμό
(πλύσιμο) – απολύμανση
δεκαεπτά (18) υπηρεσιακών
οχημάτων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας, βάσει της αριθμ.
68345/2443/28-03-19
(ΑΔΑΜ:
19SYMV004691259) Σύμβασης,
για τον μήνα Μαρτίου 2019.

7. AutoHellas
Ανώνυμος
Τουριστική
Εμπορική Εταιρεία
Βιλτανιώτη 31
14564 Κηφισιά
Α.Φ.Μ.: 094005806
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

3.949.40
€

219838/20-02-
2019

493/27-03-2017
ΑΔΑ:
720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Προμήθεια δέκα (10) οχημάτων
μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing) για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα
Μάρτιο 2019 βάσει της με
ημερομηνία 19/10/2017 (ΑΔΑΜ:
17SYΜV002117358 2017-10-19)
Σύμβασης.

8. ΜΠΑΖΙΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πυροσβεστικά-

334,80€ 1446/06-04-2019 571/12-03-2019
(Πρακτικό 10ο,
θέμα:62ο,(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,

Παροχή υπηρεσιών για την
ετήσια συντήρηση του
Συστήματος Κατάσβεσης FM200
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Ναυτιλιακά
ΩΡΙΩΝΟΣ 73
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ:027585998
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Α/Α 4, ΑΔΑ:6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ,
ΑΔΑΜ:19AWRD004631345)

του χώρου του computer room,
του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 912

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
85381/2274/16-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 GROUP CENTER
HELLAS SECURITY 1.178.00€ 757/31-03-19 1931/10-9-18

2 ΕΛΤΑ 315,35€ 404/29-3-19 206/28-1-19

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 913

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85532/1262/16-04-

2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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
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1. ΓΑΖΗΣ LOGISTICS
A.E 399.28 10/03.04.2019 2830/24.12.2019

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩ ΒΑΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
(ΤΕΒΑ)

2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 111,60 683/09.04.2019
ΟΙΚ.58108/854/14.03.2019

ΣΥΜΒΑΣΗ
(ΑΔΑΜ:19SYMV004618175)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

3. ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.713,99 48/31.03.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

4. ΜΑΡΓΩΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ 4.093,79 162/31.03.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

5. ΜΠΑΣΑΝΟΣ Γ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.383.88 35/29.03.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

6. MΠΡΟΥΜΑΣ Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.880,32 54/12.04.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

7. ΒΟΛΟΓΚΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 2.314,18 17/03.04.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

8. ΧΛΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
Λ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.222,70 145/08.04.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

9. ΧΛΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
Λ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 660,92 146/16.04.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

10. ΣΙΨΑΚΟΣ
ΓΕΩΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ 5.362,52 1/31.03.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

11. ΣΙΨΑΚΟΣ
ΓΕΩΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ 1.756,29 2/31.03.2019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 914

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 86455/3098/16-04-

2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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:
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1
ΤΗΕ ΤΙPPING POINT

ΑΦΜ: 997082964
11.998,80 3/15-03-2019

2731/12-12-2018
ΑΔΑ:

Ψ4Χ07ΛΗ-ΡΒΜ
ΑΔΑΜ:

18AWRD004204057

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡ/ΤΟΣ
“THE TIPPING POINT” ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9659/17-12-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 915

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση έκθεσης καταλληλότητας κτιρίου που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για τις
ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82475/1240/11-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 από 4/04/2019 έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας κτιρίων, που αφορά

τη μίσθωση προσφερόμενου κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ευρυτανίας.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 916

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Παραχώρηση χρήσης γραφείων ακινήτου της Π.Ε. Βοιωτίας στην Νομαρχιακή
Μονάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λιβαδειά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 34520/1043/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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
Παραχωρεί τη χρήση γραφείων 140 τμ., που βρίσκονται σε κτίριο ιδιοκτησίας της Π.Ε.

Βοιωτίας στην Λιβαδειά, επί της οδού Γιαννούτσου 38, προκειμένου να στεγαστεί η Νομαρχιακή
Μονάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λιβαδειά, για χρονικό διάστημα 10ετών και δυνατότητα παράτασης
κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. Συγκεκριμένα, πρόκειται για χώρο του
πρώτου (1ου) ορόφου, με ανεξάρτητη είσοδο, αποτελούμενη από πέντε (5) γραφεία, μία (1) κουζίνα,
WC, και χολ.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των εξόδων σε ότι αφορά την
λειτουργία και χρήση του εν λόγω χώρου (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ, καθημερινό καθαρισμό, θέρμανση)
κατά την αναλογία των τ.μ. της παραχώρησης, καθώς και των εξόδων που τυχόν απαιτηθούν για τη
διαμόρφωση του εν λόγω χώρου.
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Η εν λόγω παραχώρηση θα ισχύσει, όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των υπηρεσιών του
τμήματος της Κτηνιατρικής σε χώρο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος, δεν έχει αντίρρηση
για την εν λόγω παραχώρηση.

Ο κ. Ευαγγελίου δήλωσε πως θα έπρεπε οι παραχωρήσεις χρήσης να συνοδεύονται
από κάποιο αντάλλαγμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 917

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 39ο: Α. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για αποζημιώσεις και αμοιβές, Π.Ε. Ευρυτανίας. Β.
Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 692/2019 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 86136/1279/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για αμοιβές και

αποζημιώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019 στην Π.Ε.
Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ

Σ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αφορά την πληρωμή
δαπάνης για
αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές
ώρες των υπαλλήλων
της Π.Ε.Ευρυτανίας, για
το έτος 2019.

03.073.
0511.01

Αποζημίωση
για

υπερωριακή
εργασία

40.000,00 85.000,00 45.000,00 0,00

2

Αφορά την πληρωμή
δαπάνης για αμοιβή
υπερωριακής εργασίας
κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές
ώρες των υπαλλήλων
της Π.Ε.Ευρυτανίας, για
το 2019.

03.073.
0512.01

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες

13.500,00 29.000,00 14.000,00 1.500,00

3

Αφορά την πληρωμή
δαπάνης για αμοιβή
υπερωριακής εργασίας
σε 24ωρη βάση κατά τις
εργάσιμες ημέρες του
έτους, τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες
του έτους, των
υπαλλήλων του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας (Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας)

03.073.
0512.01

Αμοιβή για
εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες
ημέρες και
νυχτερινές
ώρες

1.500,00 29.000,00 27.500,00 0,00
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της Π.Ε.Ευρυτανίας
(Π.Στ.Ε), για το 2019.

4

Η δαπάνη αφορά την
καταβολή εκλογικής
αποζημίωσης των
συμμετεχόντων
υπαλλήλων της
Π.Ε.Ευρυτανίας στα
ειδικά εκλογικά
συνεργεία για την
προπαρασκευή και
διεξαγωγή των
αυτοδιοικητικών
εκλογών της 26ης Μαΐου
2019 και των
επαναληπτικών τους,
καθώς και τις εκλογές
για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 26ης
Μαΐου 2019.

03.073.
5262.01

Οδοιπορικά,
αποζημίωση
και έξοδα
κίνησης

προσώπων
που

απασχολούντα
ι με τη

διενέργεια
εκλογών

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

5

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή διαφόρων
δαπανών για τη
διενέργεια των
προσεχών
αυτοδιοικητικών
εκλογών της 26ης Μαΐου
2019 και των
επαναληπτικών τους,
καθώς και τις εκλογές
για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 26ης
Μαΐου 2019.

03.073.
5261.01

Διάφορες
δαπάνες για τη
διενέργεια

βουλευτικών,
κοινοτικών,
δημοτικών
εκλογών και
ευρωεκλογών

21.000,00 21.000,00 0,00 0,00

Β. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 692/2019 απόφασή της (πρακτικό 12/26-03-2019) στο α)
μέρος και την εγγραφή 3, ως προς το ποσό της δέσμευσης που αφορά σε αμοιβή πληρεξούσιου
δικηγόρου, το οποίο ανέρχεται στο ορθό 729,12 € λόγω τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 648/26-
03-2019 προηγούμενης σχετικής απόφασης της Ο.Ε. περί διορισμού του, κατά το μέρος που
καθορίζει την αμοιβή του εν λόγω δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 918

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85950/1277/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο
118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 919

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την προμήθεια αυτόματης
σερβοϋδραυλικής μηχανής θλίψης δοκιμίων σκυροδέματος, για τις ανάγκες του Τμήματος
Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82361/962/11-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 την απευθείας ανάθεση της δαπάνης, που καταγράφεται στον πίνακα του

Παραρτήματος Ι του παρόντος, στον προμηθευτή ο οποίος αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος
έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και αφού από την αρμόδια υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι
πληροί τα κριτήρια επιλογής, κατά το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 920

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την «Επισκευή και συντήρηση
στέγης σε κτίρια της Π.Ε. Ευρυτανίας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 80253/940/15-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 την απευθείας ανάθεση της κάτωθι δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος

αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από την αριθμ. πρωτ. 73182/776/2-04-2019
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την αρμόδια υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληροί τα
κριτήρια επιλογής κατά το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016):

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
(ΜΕ
ΦΠΑ)

1

δαπάνη για την
προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
(τεμ 50 λαμπτήρες LED
T8 18W 1,20cm, τεμ 2
προβολέας LED 30w), για
την συντήρηση των
εγκαταστάσεων της ΠΕ
Ευρυτανίας.

ΑΘ.ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ: 2237024271
Α.Φ.Μ:029055590
ΔΟΥ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
11/18-3-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ
635

ΑΔΑΨ0447Λ
Η-ΨΜ3

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
1311

Αρ. Δέσμευσης
63796/986/20-3-

2019
Α/Α 2038

ΑΔΑΩΛ7Α7ΛΗ-ΥΥΖ

260,00
ΕΥΡΩ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 921

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση α) απόδοσης λογαριασμού X.E.Π., β) απαλλαγής υπολόγου και γ)
είσπραξης επιστρεφόμενου ποσού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 86139/1280/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π., την απαλλαγή των υπολόγων και την

είσπραξη του επιστρεφόμενου ποσού, το οποίο δεν δαπανήθηκε, για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας στην Ευρυτανία, όπως αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Α/Α Υπόλογος
Απόφαση
Έγκρισης

ΧΕΠ
Κωδικός Εγκριθέν

Ποσό
Δαπανηθέν

Ποσό
Επιστραφέν
ποσό

1 004ΒΕ ΜΠΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22/3-1-2019 073.0899 1.800,00 1.145,00 655,00

2 005ΒΕ ΝΤΡΙΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/3-1-2019 073.0899 1.500,00 914,00 586,00

3 006ΒΕ ΜΠΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22/3-1-2019 073.1511 5.500,00 4.562,86 937,14

4 007ΒΕ ΠΑΥΛΕΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 22/3-1-2019 073.0823 3.000,00 1452,24 1.547,76

5 545ΒΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

2127/01-10-
2018 073.0899 1.000,00 791,00 209,00

6 642ΒΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

2440/12-11-
2018 073.0717 1.600,00 1.336,28 263,72

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 922

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 86003/3091/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες,

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

Δαπάνη Ανάδοχος Ποσό
ΜΕ 24%ΦΠΑ

«Επισκευή και συντήρηση στέγης σε
κτίρια της Π.Ε. Ευρυτανίας»

CPV
45261900-3 (εργασίες επισκευής και
συντήρησης στέγης)

Καμαρέτσος Στέφανος

ΑΦΜ. 133695114
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου

4.340,00€

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη μετακίνησης
εκτός έδρας
περιφερειακού
Συμβούλου κ. Θ. Χειμάρα
για συμμετοχή του στην
39η Διεθνή Έκθεση Οίνου
¨London Wine Fair 2019”,
από 20/05/2019 έως
22/05/2019 στον
Εκθεσιακό Χώρο Olympia
London, στο
Λονδίνο/Ηνωμένο
Βασίλειο

Έγγραφο 118/85644/16-4-
2019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής

02.01.073.0717.
01

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)

2.000,00

2

Δαπάνη μετακίνησης
εκτός έδρας
περιφερειακού
Συμβούλου κ. Θ. Χειμάρα
για συμμετοχή του στην
6η Διεθνή Έκθεση
Τροφίμων & Ποτών
“TUTTOFOOD Milano
World Food Exhibition”
από 6-9/05/2019 στον
Εκθεσιακό χώρο Fiera
Milano, στο Μιλάνο/Ιταλία.

Έγγραφο 120/85677/16-4-
2019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής

02.01.073.0717.
01

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)

2.000,00 28.000,00 6.250,00 21.750,00

3

Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης
φωτοτυπικών
μηχανημάτων, συσκευών
τηλεμοιτυπίας και
εκτυπωτών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Σ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΈΤΟΣ 2019: 2.000,00€
ΕΤΟΣ 2020: 500,00€

Έγγραφο 62855/396/23-3-
2019 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

19REQ004657117 2019-03-
21

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού

εξοπλισμού

2.000,00 60.000,00 35.298,84 24.701,16

4

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης

Έγγραφο 84874/487/16-4-
2019
Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

496,00 91.005,68 53.492,20 37.513,48

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνων με α/α
1 & 2 που αφορούν ταξίδια στο εξωτερικό, τα οποία κατά τη γνώμη του “δεν ικανοποιούν
συγκεκριμένο σχέδιο και σκοπιμότητα”.

5

Δαπάνη για την
χορήγηση παράτασης
σύμβασης για
“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”

19REQ004793993 2019-04-
15

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

9.500,00

6

Δαπάνη για την
προμήθεια ανταλλακτικών
για την συντήρηση
φωτοτυπικών
μηχανημάτων, συσκευών
τηλεμοιτυπίας και
εκτυπωτών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Σ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΈΤΟΣ 2019: 8.000,00€
ΕΤΟΣ 2020: 2.000,00€

Έγγραφο 62855/396/23-3-
2019 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

19REQ004657117 2019-03-
21

02.01.073.1329.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

8.000,00 20.000,00 10.300,00 9.700,00

7

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
καταγγέλλοντα Ηλία
Ζαγκότση του Χρήστου
διότι κατά τον έλεγχο από
αρμόδια όργανα της
Υπηρεσίας , ευσταθεί.

Έγγραφο 80877/2961/10-
4-2019 Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

200,00

8

Δαπάνη εργασίας για
διακρίβωση δύο (2)
θερμομέτρων του
Τμήματος Ποιοτικού
Ελέγχου της ΔΑΟΚ ΠΕ
Φθιώτιδας

Έγγραφο 5457/74323/3-4-
2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας κλπ
που δεν

προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων 150,00

9

Δαπάνη για προμήθεια
Φερομονών Πυρηνοτρίτη,
Παγίδων και
Αυτοκόλλητων Πάτων
Παγίδων για τις ανάγκες
του Τμ. Ποιοτικού
Ελέγχου της ΔΑΟΚ ΠΕ
Φθιώτιδας

Έγγραφο 5456/74316/3-4-
2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας κλπ
που δεν

προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων 500,00 40.490,08 14.100,00 26.390,08

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 24.846,00

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 923

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85285/3074/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία
με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την αρμόδια υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρούν
τα κριτήρια επιλογής κατά την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 924

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση α) δαπανών & δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας και β) μερικής ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης.

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής για
“επικαιροποίηση”
εφαρμογών για την
κάλυψη αναγκών της

Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 095345731 ΔΟΥ
Καλλιθέας

Ταχ. Δ/νση: Λ.
Ελευθερίου Βενιζέλου
46-48 Τ.Κ. 17676 -

Καλλιθέα

745/1-4-2019

ΑΔΑ:

6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0899

Αρ. Δέσμευσης:
2283/5-4-2019

ΑΔΑ: 6ΦΥΖ7ΛΗ-
ΑΒΕ

60,76 €

2 Παροχή υπηρεσιών
σύνδεσης για το Α’ και
Β΄ εξάμηνο του έτους
2019 της Δ/νσης
Περιβάλλοντος &

Χωρικού Σχεδιασμού με
internet μέσω Τράπεζας
Πληροφοριών ΤΕΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΦΜ: 090002260 ΔΟΥ:
Δ’ Αθηνών

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 4-
Αθήνα, Τ.Κ. 10248

421/18-2-2019

ΑΔΑ:

61Η07ΛΗ-Γ0Α

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0899

Αρ. Δέσμευσης:
1651/20-2-2019

ΑΔΑ: Ω2ΩΞ7ΛΗ-
ΚΒΡ

107,02 €

3 Προμήθεια
φαρμακευτικών και

αναλωσίμων υλικών για
την τήρηση φαρμακείου
πρώτων βοηθειών στα
κτίρια της Π.Σ.Ε. με
έδρα την Λαμία (6
ΚΙΤ/κουτί πλαστικό
κόκκινο + επιτοίχια

βάση)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΦΜ: 019536550
ΔΟΥ: Γ΄ Πειραιά
Ταχ. Δ/νση: Χ.

Τρικούπη 52 - ΤΚ
18536, Πειραιάς

696/26-3-2019

ΑΔΑ:

60ΧΘ7ΛΗ-Ο21

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
1211

Αρ. Δέσμευσης:
2159/29-3-2019

ΑΔΑ:
ΨΜΝΒ7ΛΗ-7ΞΛ

662,57 €

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3083/16-04-2019
έγγραφο της Διεύθυνσης 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:
Α. Τις δαπάνες & τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2019, για εξόφληση οφειλών

παρελθόντων ετών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

1 Ενισχύσεις Βιομ. Βιοτεχν. Ξενοδ. κλπ.
Επιχ/σεων - Δαπάνες πάσης φύσης
αποζημιώσεις

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 024

01.071.9452.02 30.000,00

Β. Τις δαπάνες & τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με
το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, ως εξής:

1 Ενισχύσεις Βιομ. Βιοτεχν. Ξενοδ. κλπ.
ενισχύσεων, νέος επενδυτικός Ν.3908/2011

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 024

01.071.9452.01 900.000,00

2 Ενισχύσεις Βιομ. Βιοτεχν. Ξενοδ. κλπ.
ενισχύσεων (Ν.3299/2004)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 024

01.071.9452.01 1.300.000,00

Γ. Την μερική ανάκληση της αριθμ. 1089/22-1-2019 (ΑΔΑ: 6Γ2Μ7ΛΗ-ΤΗΨ) δέσμευσης
πίστωσης, συνολικού ποσού 7.751,24 €, που αφορά “Ανόρυξη γεώτρησης Δήμου Στυλίδας”
(πρακτικό 3, απόφαση 103/15-01-2019 της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: 6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ).

Ο κ. Γκικόπουλος μειοψήφησε, αμφισβητώντας ευθέως την σημασία και την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 925

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85628/2285/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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1

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή φωτ/κων
υπηρεσιών της Π.Ε.
Βοιωτίας,σύμφωνα με το
Ν.3852/10 άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.1699.
01 Λοιπές προμήθειες 1.546,00 16.114,94 10.779,24 5.335,70

2

Δέσμευση ποσού για
διάφορες δαπάνες (μελάνια,
γραφική ύλη, επισκευή
φωτ/κων μηχανημάτων &
υπολογιστών κλπ) για τη
διενέργεια
Περιφερειακών,Δημοτικών,Ευ
ρωεκλογών την 26-5-2019 &
των επαναληπτικών
αυτών,σύμφωνα με το
Ν.3852/10 άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.5261.
01

Διάφορες δαπάνες
για τη διενέργεια
βουλευτικών,κοινοτ
ικών,δημοτικών
εκλογών

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

3

Επιστροφή χρηματικού ποσού
στη Πλακουδάκη Θεώνη ,
επειδή δεν έγινε η μεταβίβαση
του αυτ/του με αρ.
κυκλοφορίας ΒΙΚ 5795,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

170,00 5.000,00 1.284,50 3.715,50

4

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων στο
Διοικητήριο
Θήβας ,σύμφωνα με το
Ν.3852/10 άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.1699.
01 Λοιπές προμήθειες 806,00 16.114,94 12.325,94 3.789,00

5

Αμοιβή στο Δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση
αίτησης ανάκλησης της
πράξης 29/2-4-19 της
Επιτρόπου Ελεγκτικού
Συνεδρίου Φθιώτιδας,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 1.006,88 42.000,00 7.842,20 34.157,80

6

Έγκριση της αρ.
81062/474/10-4-19 απόφασης
του Περιφερειάρχη για αμοιβή
Δικαστικού Επιμελητή για τη
διενέργεια επίδοσης για την
υπόθεση αίτησης ανάκλησης
της πράξης 29/2-4-19 της
Επιτρόπου Ελεγκτικού
Συνεδρίου Φθιώτιδας,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 43,40 42.000,00 8.849,08 33.150,92

7

Αμοιβές για συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών -
υπηρεσιακών αυτ/των
Λιβαδειάς, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.0861 .
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

2.500,00 16.000,00 7.000,00 9.000,00

8

Αμοιβές για συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών -
υπηρεσιακών αυτ/των Θήβας,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.0861 .
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

2.500,00 16.000,00 9.500,00 6.500,00

9

Αμοιβή στο Δικηγόρο που θα
οριστεί για την σύνταξη
γνωμοδότησης σχετικά με την
υπόθεση που αναφέρεται στο
75372/4854/4-4-19 έγγραφο
της Δ/νσης Μετ/ρων Π.Ε.
Βοιωτίας, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 595,20 42.000,00 8.892,48 33.107,52

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 49.167,48 119.114,94 32.002,92 87.112,02 2000,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 926

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84397/2251/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΕ

ΑΦΜ 999471413

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

580/12-03-19

ΑΔΑ

6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ
073.1699.01

1899/15-3-19

ΑΔΑ

ΩΠΚ67ΛΗ-ΦΔΜ

992,00€

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ

ΑΦΜ 147700000

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

688/26-03-19

ΑΔΑ

60ΧΘ7ΛΗ-Ο21
073.1699.01

2086/28-03-19

ΑΔΑ

Ψ6ΝΦ7ΛΗ-8ΗΔ

272,80€

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΣΣΕΡΑ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ 032751207

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

742/01-04-19

ΑΔΑ

6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ
073.1699.01

2268/5-4-19

ΑΔΑ

6ΦΣ77ΛΗ-ΓΣ5 379,93€

4

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

OPEN
TECHNOLOGY
SERVICES (OTS)

Α.Φ.Μ. 095372259

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

742/01-04-19

ΑΔΑ

6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ
073.0879.01

2263/5-4-19

ΑΔΑ

6ΟΡ17ΛΗ-ΝΜΤ
11.831,28€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 927

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση α) δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και β) ανάκλησης
δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85172/2909/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για α) δαπάνες σε βάρος των

πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019, για β) δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2018
και δεν ενταλματοποιήθηκαν και για γ) δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το 2019 στην Π.Ε.
Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Παροχή υπηρεσιών
ελεγκτή ιατρού για τον
έλεγχο των κατ΄ οίκον
ασθενούντων
υπαλλήλων της Π.Ε.
Εύβοιας, για το έτος
2018,

02.02.073.05
19.02

Λοιπές
πρόσθετες
παροχές &
αποζημιώσεις 8.762,00 8.762,00 0,00 0,00

2

Παροχή υπηρεσιών
ελεγκτή ιατρού για τον
έλεγχο των κατ΄ οίκον
ασθενούντων
υπαλλήλων της Π.Ε.
Εύβοιας, για το έτος
2019)

02.02.073.05
19.01

Λοιπές
πρόσθετες
παροχές &
αποζημιώσεις 5.909,77 15.627,35 0,00 9.717,58

3

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης 8
υπαλλήλων Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε.
Ευβοίας για το μήνα
Μάιο 2019

02.02.073.07
19.01

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

902,17

4

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε.Ευβοίας για το
Μάιο 2019

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνον
ται το αντίτιμο
των εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος

20,00 107.391,48 95.299,53
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οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,07
17

11.169,78

5

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
8 υπαλλήλων
Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε.
Ευβοίας για το μήνα
Μάιο 2019

02.02.073.07
21.01

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

260,00

6

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Ευβοίας για το
Μάιο 2019

02.02.073.07
21.01

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

80,00 43.090,00
9.295,74

33.454,26

7

Έξοδα
διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό & εξωτερικό
των υπαλλήλων
Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε.
Ευβοίας για το Μάιο
2019

02.02.073.07
22.01

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

40,00 10.000,00 4.440,00 5.520,00

8

Προμήθεια ενός (1)
τμχ αφυγραντήρα για
την αποθήκη
αναλωσίμων γραφικής
ύλης στο υπόγειο
πάρκινγκ, του
Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας.
Έγγραφο
85230/2912/16-4-2019
του τμ. Προμηθειών
της Π.Ε.Εύβοιας

02.02.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειες

250,00 30.479,79 4.042,14 26.187,65

9

Προμήθεια είκοσι (20)
τμχ. Stick ψηφιακών
υπογραφών για τις
ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε
Εύβοιας
19REQ004788777
Έγγραφο
79762/2771/12-4-2019

02.02.073.17
23.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
ν και λοιπών
υλικών

1.240,00 15.000,00
5.770,00

7.990,00
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του τμ. Προμηθειών
της Π.Ε.Εύβοιας

10

Προμήθεια για την
εκτύπωση 8σέλιδου
φυλλαδίου τριακοσίων
(600) τμχ. με τέσσερα
χρώματα και καρφίτσα
για το βακτήριο Xylella
fastidiosa για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Εύβοιας
Έγγραφο
68635/2447/16-4-2019
του τμ. Προμηθειών
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.52
44.01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
αριθμούς
εξόδων 334,80 37.000,00 6.000,00 30.665,20

ΣΥΝΟΛΟ 17.798,74 267.350,62 40.717,66 208.834,22

2. Την ανάκληση:
α) της δέσμευσης με ΚΑΕ 5241.01, ποσού 260,00 €, αρ. δέσμευσης 1953, λόγω μη

χρήσης και
β) της δέσμευσης με ΚΑΕ 0899.01, ποσού 5.308,00 €, αρ. δέσμευσης 1146, λόγω μη

χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 928

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
85822/2921/16-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών, που καταγράφονται στον πίνακα του

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 929

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και β) ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85174/2910/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω πιστοποιήσεων

- λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:
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α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1 εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς. έτους 2019 40.000,00 02.02.071.9412.01

2. Την ανάκληση της δέσμευσης με ΚΑΕ 9779.01, ποσού 1.512,80 €, αρ. δέσμευσης
2316, λόγω μη χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 930

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 82400/2852/16-04-

2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 100,00 €,

σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας, Ειδικού Φορέα 02073 και Κωδικού Αριθμού
Εξόδου 0719.01, οικονομικού έτους 2019, με υπόλογο τον Γομάτο Χρήστο, υπάλληλο της Π.Ε.
Εύβοιας, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος, με σκοπό τη
μετάβαση υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στη Σκύρο, στα
πλαίσια διενέργειας υγειονομικών ελέγχων (έλεγχοι ακτών κολύμβησης - δειγματοληψίες).

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 31η/12/2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 931

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85536/1263/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. Την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,

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

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

1.

δαπάνη για την πληρωμή
λοιπών εξόδων μετακίνησης
είκοσι έξι (26) υπαλλήλων,
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων,

της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής και της Δ/νσης
Ανάπτυξης για τους μήνες

02.04.073.0719.01

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.)

4.158,66

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019 εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717

2.

δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης
είκοσι έξι (26) υπαλλήλων,
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων,

της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής και της Δ/νσης
Ανάπτυξης για τους μήνες

Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019

02.04.073.0721.01

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

2.480,00

3.
δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών OTE έτους

2019
02.04.073.0824.01

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

124,00

4.

δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμού WIND του
Υπαλλήλου του Τμήματος
πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Φωκίδας σύμφωνα με
την οικ. 3301/98/07.01.2019
απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας 19.02.2019

έως 18.03.2019

02.04.073.0826.01 Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας 37,99

5.
δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ έτους

2019
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 257,00

6.

δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης
τριών (3)υπαλλήλων της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
που ασχολούνται με το

πρόγραμμά Δακοκτονίας για
τους μήνες Φεβρουάριο και

Μάρτιο 2019

02.04.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 976,43

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8.034,08

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Πληρωμή δαπάνης
εργασίας για

SERVISES στο
ΚΗΥ 7934 όχημα

της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της
Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.0861.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση

και
επισκευή

μεταφορικώ
ν μέσων
ξηράς
γενικά

20,00 10.000,00 5.218,40 4.761,60

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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2.

Πληρωμή δαπάνης
για ανταλλακτικά για
το SERVISES στο
ΚΗΥ 7934 όχημα

της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της
Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1321.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικώ
ν μέσων
ξηράς
γενικά

45,00 11.000,00 2.599,73 8.355,27

3.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια

μεταλλικής βάσης
για τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του
γραφείου του

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1713.0
1

Προμήθεια
κάθε είδους
τηλεπικοινω

νιακού,
μετεωρολογ
ικού και
λοιπού

συναφούς
ηλεκτρονικο

ύ
εξοπλισμού

15,00 3.500,00 706,80 2.778,20

4.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια
τηλεφωνικής

συσκευής για τις
ανάγκες του
γραφείου του

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1725.0
1

Προμήθεια
κάθε είδους
τηλεπικοινω

νιακού,
μετεωρολογ
ικού και
λοιπού

συναφούς
ηλεκτρονικο

ύ
εξοπλισμού

35,00 1.000,00 0,00 965,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 115,00 25.500,00 8.524,93 16.860,07

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 932

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για αμοιβή δικηγόρου, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 86015/1267/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 933

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.
85912/1264/16-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία
με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την αρμόδια υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρούν
τα κριτήρια επιλογής κατά την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):

1.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου, ο οποίος

θα συντάξει
γνωμοδότηση
σύμφωνα με το
αριθμ. πρωτ.

Τ.Τ..85150/489/16.0
4.2019έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
396,80 28.000,00 15.522,60 12.080,60

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
396,80 28.000,00 15.522,60 12.080,60

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ-ΓΑΤΟΥ 23
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.: 2265028830
ΑΦΜ: 109176885
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
14/8-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 808
ΑΔΑ: 6ΚΡΥ7ΛΗ-
Ξ6Η

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1231

Αρ. Δέσμευσης
2293/10-4-2019

Α/Α 2374

ΑΔΑ: 6ΡΨΡ7ΛΗ-
ΕΡΚ

392,00
ΕΥΡΩ

2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΤΖΑΜΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΠΛΩΝ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΝΕΑ
ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:2265023011
ΑΦΜ:031586365
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
14/8-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 808
ΑΔΑ: 6ΚΡΥ7ΛΗ-
Ξ6Η Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1311

Αρ. Δέσμευσης
2294/10-4-2019

Α/Α 2373

ΑΔΑ: ΨΩΚΝ7ΛΗ-
7ΡΩ

74,40
ΕΥΡΩ

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ
(3) ΣΥΣΚΕΥΩΝ LASER
FAX ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΡΙΘΜ.71894/35
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

΄΄ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΕΜΜ.&ΣΙΑ ΕΤΕ΄΄
ΔΙΑΚΟΥ 35
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.: 2265072301
ΑΦΜ:093844929
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
14/8-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 808
ΑΔΑ: 6ΚΡΥ7ΛΗ-
Ξ6Η

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1713

Αρ. Δέσμευσης
2295/10-4-2019

Α/Α 2370

ΑΔΑ: Ω6ΤΛ7ΛΗ-
ΤΚΠ

706,80
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 934

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τις προσεχείς εκλογές της 26ης
Μαΐου 2019, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85929/1266/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση ποσού 20.000 € στον ΚΑΕ 5261 για τις προσεχείς

εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (Αυτοδιοικητικές και Ευρωεκλογές).
Η δαπάνη αφορά προμήθεια γραφικής ύλης και διάφορων υλικών για τα εκλογικά

τμήματα, αναλώσιμα και τεχνικό εξοπλισμό όταν απαιτηθεί, τεχνική υποστήριξη και γενικότερα ό,
τι απαιτηθεί, προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι εκλογές στην Π.Ε. Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 935

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019 - Επισκόπηση και δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών στους
ορυζώνες Λαμίας και σε εκτεταμένα φυσικά συστήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το
έτος 2019».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 121/86406/16-04-
2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

4

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Λ.ΦΑΚΟΣ-
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ-
ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ-
Κ.ΚΟΡΔΩΝΗ 4
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.: 2265022409
ΑΦΜ: 045105917
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
14/8-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 808
ΑΔΑ: 6ΚΡΥ7ΛΗ-
Ξ6Η

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:1699

Αρ. Δέσμευσης
2296/10-4-2019

Α/Α 2371

ΑΔΑ: 6ΟΜΕ7ΛΗ-
ΓΡ9

575,36
ΕΥΡΩ

5

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
ΤΕΛΗ(ΠΟΡΤΑ-

ΠΟΡΤΑ,EMS,SPM)
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ 2019

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε.-
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 395-
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.: 2106073120
ΑΦΜ:099759170
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
1/3-1-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 20
ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-
ΤΡΦ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0823

Αρ. Δέσμευσης
58/4-1-2019
Α/Α 53

ΑΔΑ:ΨΥΛΛ7ΛΗ-
ΨΓΛ

3.000,00
ΕΥΡΩ

6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΟΤΕ-Β2Β/ICT
TECHNOLOGY
DEVOPS ΣΤΑΘ.
&ΚΙΝ.-ΝΗΡΗΙΔΩΝ
10-12 ΑΘΗΝΑ-
Τ.Κ.11634

ΤΗΛ.:2106335405
ΑΦΜ: 094019245
Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
1/3-1-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 20
ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-
ΤΡΦ

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:0824

Αρ. Δέσμευσης
66/4-1-2019
Α/Α 55

ΑΔΑ: 67ΗΩ7ΛΗ-
Ε00

136,40
ΕΥΡΩ
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1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/16-04-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2018 και 2019 -
Επισκόπηση και δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών στους ορυζώνες Λαμίας και σε
εκτεταμένα φυσικά συστήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019», που αφορά
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του
μοναδικού συμμετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισμό.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε”,
αφού η υποβληθείσα τεχνική προσφορά του έλαβε συνολική βαθμολογία 102,75, κρίνεται
επαρκής και είναι σύμφωνη με τους όρους της υπ΄ αριθμ. 1ΔΑΑΠ/2019 διακήρυξης της Δ/νσης
Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής και η υποβληθείσα οικονομική προσφορά του είναι σύμφωνη
με τους όρους της ίδιας διακήρυξης. [Η Οικονομική προσφορά του ανέρχεται σε πενήντα επτά
χιλιάδες εξακόσια € (57.600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή εβδομήντα μία χιλιάδες
τετρακόσια είκοσι τέσσερα (71.424,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ].

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των παραγράφων 2.2.7,
2.2.3 και 2.2.4 - 2.2.5 της υπ΄ αριθμ. 1ΔΑΑΠ/2019 διακήρυξης της Δ/νσης Αγροτικής και
Αλιευτικής Πολιτικής, τα οποία θα υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος μετά από σχετική
πρόσκληση που θα του σταλεί.

Ο κ. Γκικόπουλος, παρότι έχει διαφορετική αντίληψη για την οργάνωση της
καταπολέμησης των κουνουπιών και δεν θεωρεί δόκιμο αυτή η δουλειά να γίνεται χωρίς
συζήτηση και αξιολόγηση των προσπαθειών που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο… δεν αρνείται
να προχωρήσει η διαδικασία, εφόσον ο χρόνος πιέζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 936

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 58ο: Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων της Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72825/1078/2-04-

2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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
Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στην Π.Ε.

Φωκίδας, ως εξής:

Α. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

α) Κουτσού Αλεξάνδρα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων, με αναπληρώτρια αυτής την Μητσιάνη Γεωργία του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.

β) Καστρίτη Παρασκευή του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλος της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με αναπληρωτή αυτής τον Ανδρεόπουλο Ηλία
του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

γ) Κορομπίλης Ηλίας του κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με αναπληρώτρια αυτού την Καραγκιζοπούλου Πηνελόπη του
κλάδου ΠΕ Χημικών, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης.

Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια των διαγωνισμών και η αξιολόγηση των
προσφορών, ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για την
συμμετοχή τους στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, ο αποκλεισμός των
προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία, η απόρριψη των προσφορών, η κατακύρωση
των αποτελεσμάτων, η αποδέσμευση των εγγυήσεων, η ματαίωση της διαδικασίας, η διαδικασία
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της διαπραγμάτευσης καθώς και η παροχή γνωμοδότησης για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει
και την διαδικασία της ανάθεσης.

Β. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

α) Σιδηρόπουλος Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με αναπληρωτή αυτού τον Κανελλόπουλο Νικόλαο
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.

β) Καραδήμος Λουκάς του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών, με αναπληρωτή αυτού τον Αναστασίου Λάμπρο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού.

γ) Δημητρέλλος Ηλίας του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης,
με αναπληρωτή αυτού τον Κοντοκοντή Δημήτριο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της
Δ/νσης Ανάπτυξης.

΄Εργο της επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον ν. 4412/2016
ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την
περ. η, παρ. 1. του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Γ. Επιτροπές Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών ανά
Δ/νση

1. Δ/νση Ανάπτυξης
α) Βαϊνου Παγώνα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
β) Πούλου Παναγούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
γ) Σορώκου Αρχοντούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
α) Τσιάλης Παναγιώτης το κλάδου ΤΕ Μηχ/κών, με αναπληρωτή αυτού τον Δούκα Ιωάννη
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
β) Φλώκου Μαρία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με αναπληρώτρια αυτής την
Κοντογιάννη Δημητρούλα του κλάδου ΔΕ Τεχνικών
γ) Ξανθούλη Ιουλία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με αναπληρώτρια αυτού την
Μαργώνη Μαρία του κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

3. Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων
α) Κολοβός Ηλίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον Ζουρίδη Γρηγόριο ΤΕ
Δομικών Έργων (χωρίς πτυχίο).
β) Κουτρολίκος Ιωάννης ΔΕ Τεχνικών, με αναπληρωτή του τον Μαργαρίτη Γεώργιο ΔΕ
Χειριστών Μηχανημάτων.
γ) Παπαδοπούλου Ευαγγελία του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, με αναπληρώτριά της την
Κασδαναστάση Αικατερίνη του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

4. Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
α) Αθανασοπούλου Σοφία του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
β) Κατσαρέλη Χαρίκλεια του κλάδου ΠΕ Ιατρών
γ) Μαυρομάτη Ειρήνη του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

5. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη-Τμήμα Πληροφορικής-
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

α) Παπαλουκά Γεωργία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, με αναπληρωτή της τον Ψιλογιάννη Αθανάσιο του
κλαδου ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού.
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β) Τσώνος Ευθύμιος του κλάδου ΥΕ Βοηθών Συντηρητών Κτιρίων, υπάλληλος της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρωτή αυτού τον Δασκαλόπουλο Κωνσταντίνο του
κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
γ) Κατραμάτος Ηλίας του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής - προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρωτή τον Κολομέτσο Παναγιώτη του κλάδου
ΔΕ Τεχνικών.

6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
α) Μιχαλάκης Πέτρος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με αναπληρωτή του τον Κουτίνα
Αθανάσιο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών.
β) Τσιάμης Απόστολος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με αναπληρώτρια αυτού την Σκορδά
Ειρήνη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών.
γ) Αράχωβας Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με αναπληρώτριά του την Κώτσου
Ευγενία του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Έργο των επιτροπών είναι το να εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς λειτουργικούς η και
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον
προβλέπεται από την σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα,τα
οποία αποστέλλουν στο Τμήμα Προμηθειών, παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
και εισηγούνται την λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων,
καθώς επίσης και η παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής
υπηρεσιών.

Τα πρακτικά των επιτροπών αυτών θα υποβάλλονται στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης
και στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, προκειμένου να
ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και η εκκαθάριση της
δαπάνης.

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο
πρόγραμμα “ΔΙAΥΓΕΙΑ”.

Η θητεία των μελών των επιτροπών θα είναι ετήσια, με ισχύ μέχρι την ημερομηνία
συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών για το επόμενο έτος (2020).

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί με την εισήγηση, αφού οι εν λόγω επιτροπές
προβλέπονται από τον νόμο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 937

ΘΕΜΑ 59ο: Συγκρότηση επιτροπών για την διαδικασία α) επισκευής, συντήρησης & αγοράς
ανταλλακτικών και β) προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72839/1079/2-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 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
Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές της Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Κολοβός Ηλίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με αναπληρωτή αυτού τον Μαστροβασίλη
Στέφανο του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.
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2. Μαργαρίτης Γεώργιος του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με αναπληρωτή αυτού
τον Μπέσιο Γεώργιο του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλοι της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων.

3. Κουτρολίκος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, με αναπληρωτή αυτού τον Ζουρίδη
Γρηγόριο του κλάδου ΤΕ Δομικών Έργων (χωρίς πτυχίο), υπάλληλοι της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων.

Έργο της επιτροπής είναι η έρευνα αγοράς, η συλλογή προσφορών και η απόφαση
(πρακτικό) για την προμήθεια των αναγκαιοτάτων για την επισκευή των οχημάτων,
ανταλλακτικών και λοιπών υλικών, καυσίμων και λιπαντικών από το ελεύθερο εμπόριο σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και προμηθειών του δημοσίου, καθώς και η
βεβαίωση της ανάγκης εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων από δημόσιο ή
ιδιωτικό συνεργείο.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Κόκκινος Ασημάκης του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρωτή αυτού την
Μπεχλιβανίδη ΄Αννα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών
΄Εργων.

2. Αθανάσιος Μαλισιώρας του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλος της
Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων, με αναπληρωτή αυτού τον Κολομέτσο Παναγιώτη του κλάδου
ΔΕ Τεχνικών, υπάλληλος του Τμήματος ΠΣΕΑ.

3. Μπούτσικος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Οδηγών, με αναπληρώτρια αυτού την
Παπαδοπούλου Ευαγγελία του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

Έργο της επιτροπής είναι η βεβαίωση και η προμήθεια των ανταλλακτικών και λοιπών
υλικών καθώς και η πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Οι επιτροπές θα εκτελούν το έργο τους εντός του ωραρίου εργασίας και σε ημέρες και
ώρες που θα αποφασίζουν ανάλογα με τις ανάγκες και την διεκπεραίωση του έργου τους και θα
τηρούν κατάσταση με τις εγκρινόμενες επισκευές, συντηρήσεις, ανταλλακτικά και καύσιμα
υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

Τα πρακτικά των επιτροπών αυτών θα υποβάλλονται στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης
και στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, προκειμένου να
ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και η εκκαθάριση της
δαπάνης.

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο
πρόγραμμα “ΔΙAΥΓΕΙΑ”.

Η θητεία των μελών των επιτροπών θα είναι ετήσια, με ισχύ μέχρι την ημερομηνία
συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών για το επόμενο έτος (2020).

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί με την εισήγηση, αφού οι εν λόγω επιτροπές
προβλέπονται από τον νόμο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 938

ΘΕΜΑ 60ο: Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων και κατάρτιση
καταλόγου μελών επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, έτους
2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85804/1935/16-04-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων για την επιλογή μελών

επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών και εγκρίνει
την σύσταση καταλόγου μελών επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών, παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας,
ως εξής:

Α.1. Τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Κληρώσεων επιλογής μελών
επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, έτους 2019,
αποτελούμενη από τους κάτωθι τρεις υπαλλήλους της εν λόγω Δ/νσης, ως μέλη:

α. Πολυζώη Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ και εγγεγραμμένη χρήστης στο σύστημα
Μη.Μ.Ε.Δ.

β. Κουτσού Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός ΠΕ και εγγεγραμμένη χρήστης στο σύστημα
Μη.Μ.Ε.Δ.

γ. Παπαδοπούλου Ευαγγελία, Εργοδηγός ΔΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας.

Α.2. Έργο της επιτροπής είναι η τήρηση των διατάξεων της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-
2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017) και ειδικότερα,
τα καθήκοντα για τους χρήστες του συστήματος είναι:

α. Η καταχώρηση και διαχείριση του καταλόγου των μελών επιτροπών διαγωνισμών (άρθρο
5.1.3.3 και 5.2). Τυχόν παράλειψη συμπερίληψης καταχώρησης στον παραπάνω
κατάλογο, υπαλλήλου που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα (άρθρο 3.3).

β. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων κάθε μέλους, η αμελλητί
τροποποίηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή των στοιχείων αυτών (άρθρο 3.5 και 7.2) και
ανάρτηση του τροποποιημένου-επικαιροποιημένου Καταλόγου Μελών Επιτροπών
Διαγωνισμών στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, www.pste.gov.gr στην
επιλογή “Ενημέρωση” & επιλογή “Ανακοινώσεις” (άρθρο 3.4).

γ. Η τήρηση των κριτηρίων επιλογής μελών για κάθε διαγωνισμό, όπως αυτά αναλυτικά
περιγράφονται στο άρθρο 4.

δ. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης και η αμελλητί κοινοποίηση αυτής, για την
σύνταξη της απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.

ε. Η καταγραφή όλων των διενεργηθέντων διαγωνισμών κατά το έτος της θητείας της
επιτροπής κληρώσεων και η σύνταξη καταλόγου με τις επιτροπές στις οποίες έλαβε
μέρος κάθε μέλος του Μητρώου της ΔΤΕ/ΠΕ Φωκίδας, προκειμένου η ΔΤΕ/ΠΕ Φωκίδας
να υποβάλει έκθεση με τα παραπάνω στοιχεία, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους,στην
αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου (άρθρο 7.4).

Α.3. Η θητεία της παραπάνω επιτροπής λήγει την 31/12/2019.

Β. Κατάλογος Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής
Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας

Β.1. Καταρτίζεται κατάλογος μελών επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών, παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας,
αποτελούμενος από όλους τους υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας που διαθέτουν τα
προσόντα του άρθρου 3, ως εξής:

ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του ΛΟΥΚΑ

http://www.pste.gov.gr
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ΚΑΣΤΙΛΛΙΑ ΜΑΡΙΕΛΛΑ του ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

Β.2. Κάθε τεχνικός υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας που περιλαμβάνεται στον
κατάλογο μελών επιτροπών διαγωνισμών της παρούσης ή και κάθε επόμενης τροποποίησης -
επικαιροποίησης του καταλόγου αυτού, υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων της
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ
4841/Β/29-12-2017) και ειδικότερα τα καθήκοντα των μελών του Μητρώου είναι:

α. Η κατάθεση, προς τους χρήστες του Μητρώου, υπεύθυνης δήλωσης περί μη
συνδρομή λόγων μη συμπερίληψης στην πρόταση προς ένταξη στο Μητρώο, των περιπτώσεων
iii, iv, v και vi της παρ.2 του άρθρου 3.

β. Η εφαρμογή των οριζομένων στον Ν.4412/2016 κατά τη συμμετοχή τους ως μέλη στις
Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών
Επιστημονικών Υπηρεσιών της ΔΤΕ (άρθρο 6.1).

γ. Η έγκαιρη δήλωση στη ΔΤΕ Π.Ε. Φωκίδας, κάθε μεταβολής των στοιχείων του
Καταλόγου του Παραρτήματος 1 (άρθρο 6.2.α).

δ. Ο χειρισμός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 6.2.β).
ε. Η εκτέλεση των καθηκόντων που προκύπτουν από τον ορισμό τους σε Επιτροπές

Διαγωνισμών, με τρόπο που δεν θα συντρέχουν καταστάσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων,
όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 107 του Ν.3528/2007 - ΦΕΚ Α΄26 (άρθρο 6.2.γ).

στ. Η έγκαιρη δήλωση της συνδρομής καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 (άρθρο 6.2.δ).

ζ. Η τήρηση των κανόνων εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας που απορρέουν από τις
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4412/2016, τα τεύχη διαγωνισμού και το Ν.3528/2007 (άρθρο
6.2.ε).

Β.3. Υπαίτια παράβαση ή παράλειψη των παραπάνω β., γ., δ., ε., στ. και ζ. καθηκόντων,
η οποία μπορεί να καταλογιστεί σε μέλος, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Γ. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί με απόδειξη στα μέλη της Επιτροπής Κληρώσεων.

Δ. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί με απόδειξη στα μέλη του Μητρώου των
Επιτροπών Διαγωνισμών, σύμφωνα με τον Κατάλογο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών, Έργων,
Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Φωκίδας, ο οποίος αποτελεί ενημέρωση ότι έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα και καταχωρηθεί
στην ηλεκτρονική εφαρμογή (άρθρο 7.3).

Ε. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
www.pste.gov.gr στην επιλογή “Ενημέρωση” & επιλογή “Ανακοινώσεις” και να τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας με τη φροντίδα της
γραμματείας της υπηρεσίας.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί με την εισήγηση, αφού η εν λόγω επιτροπή
προβλέπεται από τον νόμο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 939

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

http://www.pste.gov.gr
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ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στην 39η Διεθνή Έκθεση Οίνου «London Wine Fair 2019», στον Εκθεσιακό Χώρο Olympia
London, στο Λονδίνο/Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 117/85579/16-04-
2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Χειμάρα

Θεμιστοκλή, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην 39η Διεθνή Έκθεση Οίνου
«London Wine Fair 2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Μαΐου 2019
(αναχώρηση 19 Μαΐου & επιστροφή 23 Μαΐου 2019) στον Εκθεσιακό Χώρο Olympia London,
στο Λονδίνο/Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κ. Γκικόπουλος μειοψήφησε, με την αιτιολογία ότι:
1. “Δεν υπάρχει κανένας απολογισμός για ανάλογη δραστηριότητα, από αυτές που

προηγήθηκαν.
2. Δεν υπάρχει σχεδιασμός και συγκεκριμένοι στόχοι στην πρόταση που γίνεται.
3. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της απευθείας ανάθεσης”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 940

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή του
στην 6η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «TUTTOFOOD Milano World Food Exhibition», στον
Εκθεσιακό Χώρο Fiera Milano, στο Μιλάνο/Ιταλία.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 119/85664/16-04-
2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Χειμάρα

Θεμιστοκλή, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην 6η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων &
Ποτών «TUTTOFOOD Milano World Food Exhibition», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 6 έως
9 Μαΐου 2019 στον Εκθεσιακό Χώρο Fiera Milano, στο Μιλάνο/Ιταλία.

Ο κ. Γκικόπουλος μειοψήφησε, με την αιτιολογία ότι:
1. “Δεν υπάρχει κανένας απολογισμός για ανάλογη δραστηριότητα, από αυτές που

προηγήθηκαν.
2. Δεν υπάρχει σχεδιασμός και συγκεκριμένοι στόχοι στην πρόταση που γίνεται.
3. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της απευθείας ανάθεσης”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 941

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Δημήτριος Αργυρίου Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος

Θωμάς Γρεβενίτης

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση

Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

προμήθεια αυτόματης
σερβοϋδραυλικής

μηχανής θλίψης δοκιμίων
σκυροδέματος, ικανότητας

2000ΚΝ με πλαίσιο
τεσσάρων κολώνων, για
τις ανάγκες του Τμήματος
Εργαστηρίων της ΔΤΕ ΠΕ

Ευρυτανίας

CPV
38540000-2

INELAS ERECO LTD

ΑΦΜ: 095368399/ΔΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

573/12-03-2019

ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ
071 - 9899 ΑΔΑ: 6ΨΙΗ7ΛΗ-ΒΧ8 14.708,88

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1. Προμήθεια τεσσάρων (4)
φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις
ανάγκες των Δ/νσεων Διοικητικού –
Οικονομικού (Τμήμα Γραμματείας,
Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας),
Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.
Εύβοιας.

CONSULTECH IKE
Υπηρεσίες Μηχανογράφησης-
Εμπόριο-Επισκευή Ηλεκτρ/κου
Εξοπλισμού
Κουρητών 41 Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 800891285

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

60621/2267 690/26-03-2019
Πρακτικό 12ο, θέμα: 46ο, α/α:22
ΑΔΑ: 60ΘΧ7ΛΗ-Ο21

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1713

69491/2470
ΑΔΑ: ΩΜΘΔ7ΛΗ-
Φ91
ΑΔΑΜ:
19REQ004698737

14.997,80
€

2. Προμήθεια υλικών για την συντήρηση
του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους
(Η/Ζ) του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
Η προμήθεια αναλύεται ως εξής:
1. Λιπαντέλαιο,15W40 Lit 40
2. Αντιψυκτικό Lit 60
3. Φίλτρο αέρα Τεμ.1
4. Φίλτρο πετρελαίου Τεμ.1
5. Φίλτρου λαδιού Τεμ.1
6. Φίλτρο νερού Τεμ.1
7. Μπαταρίες 180AH Τεμ.2
8. Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου 100
lt. Τεμ.1

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΟ.ΝΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Φαρμακίδου 14

34100 Χαλκίδα

ΑΦΜ: 069797070

ΔΟΥ: Χαλκίδας

54728/2084 626/18-03-2019
Πρακτικό 11ο, θέμα: 26ο, α/α:13
ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1329

64915/2371
ΑΔΑ: ΨΡΗΠ7ΛΗ-
973

1.463,20€

3. Παροχή υπηρεσιών εργασίας για την
συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού
Ζεύγους (Η/Ζ) του Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας.
Η παροχή υπηρεσιών αναλύεται ως
εξής:
1. Διαδικασία αφαίρεσης καυστήρων
2.Μεταφορά καυστήρων στις
εγκαταστάσεις πιστοποιημένου οίκου
για τον καθαρισμό και καλυμπράρισμα
σύμφωνα με τα standar του
κατασκευαστή.
3. Τοποθέτηση των καυστήρων στον

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΟ.ΝΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Φαρμακίδου 14

34100 Χαλκίδα

ΑΦΜ: 069797070

ΔΟΥ: Χαλκίδας

54728/2084 626/18-03-2019
Πρακτικό 11ο, θέμα: 26ο, α/α:11
ΑΔΑ: Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0869

64910/2367
ΑΔΑ: 6Φ5Ν7ΛΗ-
ΔΕ3

1.798,00€

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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κινητήρα.

4. Προμήθεια χιλίων (1.000) τεμαχίων
μπλε πλαστικών σφραγίδων
ασφαλείας για την σφράγιση δοχείων
δειγματοληψίας υγρών καυσίμων για
τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου &
Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Εύβοιας

LENGHORNGROUP ΕΠΕ
Συστήματα Ανίχνευσης ελέγχου
και Ασφάλειας
ΜΠΟΚΟΡΟΥ 4 Αγρίνιο 30131
ΑΦΜ: 998175527

ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ

65492/2391 747/01-04-2019
Πρακτικό 13ο, θέμα: 43ο, α/α:2
ΑΔΑ: 6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1699

2731/04-04-2019
ΑΔΑ: ΩΟΡΧ7ΛΗ-
9ΩΑ 285,20€

5. Προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή
αρχείων (file server) και έξι (6)
σκληρών δίσκων για τις ανάγκες
λειτουργίας του δικτύου δεδομένων
των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

CONSULTECH IKE
Υπηρεσίες Μηχανογράφησης-
Εμπόριο-Επισκευή Ηλεκτρ/κου
Εξοπλισμού
Κουρητών 41 Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 800891285

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

65492/2391 747/01-04-2019
Πρακτικό 13ο, θέμα: 43ο, α/α:3
ΑΔΑ: 6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1723

2729/04-04-2019
ΑΔΑ: ΩΖΑΛ7ΛΗ-8ΙΤ
ΑΔΑΜ:
19REQ004752541

3.930,80€

ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ
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