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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Της 22ης Μαΐου 2019
Αριθμός Πρακτικού 19
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 22 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-2017
(ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)110768/1207/17-05-2019
πρόσκλησης του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ.18/13-05-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Έκφραση γνώμης σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης οδηγού οχήματος, (Αίτημα
οδηγού για εξώδικη και συμβιβαστική επίλυση της άνω διαφοράς) .
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, με οδηγό Λεωφορείου του ΚΤΕΛ Ν.
Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της με αριθμ. Α33/2019 απόφασης του 1ου Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας [προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία
«ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.»] .
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμ. 719/2018 απόφασης του Α΄ Τμήματος
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας [Αγωγή αποζημίωσης από ατύχημα λόγω
κατολισθήσεων του Γεωργίου Φεργάδη] .
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ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της με αριθμ.Α382/2019 απόφασης
του Δ΄ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. [Έφεση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Γενική μεταλλευτική και μεταλλουργική ανώνυμη εταιρεία Λάρκο».]
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 106389/578/13-05-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας
[σχετικά με την αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “Νικόλαος Τράκος & Συνεργάτες
Ε.Ε.”]
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 98843/546/06-05-2019 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης για λογαριασμό
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας [σχετικά με την
αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος]
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 103499/563/09-05-2019
Περιφερειάρχη, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεως .

απόφασης

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 109001/586/15-05-2019 απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης και την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της
Επιτροπής του αρ. 18 του Ν. 2218/1994 [σχετικά με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με
την «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»]
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 107644/582/14-05-2019 απόφασης
Περιφερειάρχη, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεως .
ΘΕΜΑ 12ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός με τους Παναγιώτα και Αθανάσιο Αθανασόπουλο
κατόπιν του από 17-04-2019 αιτήματός τους προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» .
ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης .
ΘΕΜΑ 14ο: Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α519/2019 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» [Αγωγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” .]
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθ/δας» Υποέργο
14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για
τα έτη 2018-2019) ( αποχιονιστικές & αποσυμφορητικές οδικές εργασίες), Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 16o:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 76980/295 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας
σε ορθή επανάληψη, περί αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Φθιώτιδας, (πλημμύρες από την 6/4/2019) .
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας επαρχιακού
οδικού δικτύου Δομοκού.”, Π.Ε. Φθιώτιδας .
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του Πρακτικού 1 Επιτροπής Διαγωνισμού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη) του Συνοπτικού
Διαγωνισμού του έργου “Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην επαρχιακή οδό Λύχνος - Καστανιά’’,
προϋπολογισμού 30.000 €, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης
του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β’
βαθμού της χώρας (επισκευή τριών αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου Λιανοκλαδίου -Ζηλευτού)», β) της δαπάνης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 22.500,00 € με ΦΠΑ 24%, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: “Τσιμεντόστρωση προαύλιου χώρου
Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου” με συνοπτικό διαγωνισμό, β) της προκήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 21o: Διαβίβαση προς έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενίσχυσης γέφυρας στη θέση «Τουμπρί
Ζεμενού» της Ε.Ο Λιβαδειάς – Δελφών», προϋπολογισμού 184.403,34 €, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου: «Στεγανοποίηση και αποκατάσταση παροχετευτικότητας καναλιού Υλικής- Κάστρου »,
προϋπολογισμού μελέτης 2.700.000,00 € με ΦΠΑ., Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Μώλου». Προϋπολογισμού: 370.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα
αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς
Ελλάδας », προϋπολογισμού 195.939,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αναχωμάτων συρματοκιβωτίων στο ρέμα ΚΟΡΑΔΙΛΑΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», β)
της δαπάνης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του εν λόγω έργου, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση
τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα – Τοπόλιανα – Βρουβιανά Αιτωλοακαρνανίας »
προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε., Π. Ε. Ευρυτανίας .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών
σωμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας,
Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους,
προϋπολογισμού 51.628,64 € ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%. και β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Εύβοιας .
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ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση σύναψης σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών
πρόσβασης σε παραλίες του Ν.Ευβοίας για χρήση ΑΜΕΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης «Προμήθεια αντλίας νερού» για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών, περί ενστάσεως της
εταιρείας “NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ” σχετικά με την “Προμήθεια αυτόματων
απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης (14-05-2019) της επιτροπής διενέργειας του:
«Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης
εγγράφων και δωμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού,
χρονικής διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος
παράτασης δυο (2) μηνών, με προϋπολογισμό 59.000,00€ ευρώ άνευ Φ.Π.Α (73.160,00 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)», Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το
προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 9.000,00€ με ΦΠΑ, για ένα
έτος, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού
προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης «Προμήθειας πινακίδων και υλικών
σήμανσης» για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 39ο: Επικύρωση της αριθμ. 107829/1629/15-5-2019 (ΑΔΑ: 96Κ47ΛΗ-4Ξ3) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την απευθείας ανάθεσης δαπάνης προμήθειας, για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Δ.Ε
της Π.Ε.Ευρυτανίας (Ειδικός Φορέας 073&071) για δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών,
εκτυπώσεων και ασφαλιστικών εισφορών, οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Ευρυτανίας .
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ΘΕΜΑ 41o: Επικύρωση της αριθμ. 109002/1651/15-5-2019 (ΑΔΑ: Ω76Β7ΛΗ-ΑΥ5) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί απευθείας ανάθεσης δαπάνης υπηρεσίας, για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση κατανομής της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019, ποσού 70.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.283,40 €, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Αράχοβα - Λιβάδι,
θέση «Κοκκινόβραχος», από 07-02-2019), Π. Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019, Π. Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής δαπανών: α) Ελέγχου
ΚΤΕΟ - ταχογράφου, ανανέωσης – θεώρησης των αδειών κυκλοφορίας των δικύκλων, έτους
2019 της ΔΤΕ ΠΕ Εύβοιας και β) κάλυψης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ΠΕ Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας .
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ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Σχολ.Έτους 2018-2019, με διαπραγμάτευση. Π. Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης : «Μεταφοράς μαθητών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ευρυτανίας προς τα εξεταστικά κέντρα Ευρυτανίας κατά την διεξαγωγή των
πανελληνίων εξετάσεων 2019, σχολικού έτους 2018-2019, Π.Ε. Ευρυτανίας .
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, πέντε(5):
Οι κ.κ. Δημήτριος Αργυρίου, Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του κου
Θωμά Γρεβενίτη), Γεώργιος Γκικόπουλος και Παναγιώτης Ευαγγελίου .
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς,
Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος όπως και τα αναπληρωματικά τους μέλη, καθώς και
ο κος Θωμάς Γρεβενίτης (αναπληρώθηκε ως ανωτέρω) .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/502-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας .
Επίσης, στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο Κος Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ,
2. Ο Κος Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. .
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και προεδρεύων στη σημερινή συνεδρίαση πρότεινε να συζητηθούν και τα
παρακάτω θέματα, ως έκτακτα :
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, έτους 2019, ΠΕ Φθιώτιδας .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω του ότι η
επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για τις 5/6/2019, οπότε
και δεν υπάρχει χρόνος για προγενέστερη απόφαση .
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Προκήρυξη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια των
Πανελλαδικών εξετάσεων 2018-19, ΠΕ Φωκίδας .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του .
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 1043
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, έτους 2019, ΠΕ Φθιώτιδας .
6
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
112172/3818/20/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δαπάνη μετακίνησης
υπαλλήλου για
συμμετοχή σε σεμινάριο
του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
από 10-14/6/2019
1

2

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

02.01.073.0719.
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.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

Έγγραφο 110847/551/175-2019 Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλου
για συμμετοχή σε
σεμινάριο του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
από 10-14/6/2019

02.01.073.0721.
01

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

35,00

115.376,67

56.700,00

58.676,67

250,00

120.000,00

66.890,00

53.110,00

360,00

20.000,00

19.626,00

374,00

112.750,00

140.000,00

0,00

140.000,00

Έγγραφο 110847/551/175-2019 Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης

3

Δαπάνη εξόδων
διανυκτέρευσης
υπαλλήλου για
συμμετοχή σε σεμινάριο
του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
από 10-14/6/2019

02.01.073.0722.
01

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

Έγγραφο 110847/551/175-2019 Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης

4

Δαπάνη αποζημίωσης
Ειδικού Εκλογικού
Συνεργείου για τις
έκτακτες ανάγκες
προπαρασκευής και
διεξαγωγής των εκλογών
της 26ης Μαΐου 2019 για
την ανάδειξη αιρετών
αρχών των δήμων και
των περιφερειών καθώς
και των Ελλήνων μελών

02.01.073.5262.
01

Οδοιπορικά
αποζημίωση και
έξοδα κίνησης
προσώπων που
απασχολούνται με
την διενέργεια
εκλογών
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του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των
επαναληπτικών τους της
2ης Ιουνίου 2019
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

113.395,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1044
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Προκήρυξη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια των
Πανελλαδικών εξετάσεων 2018-19, ΠΕ Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.110794/1713/21-52019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την προκήρυξη των παρακάτω δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα ορισθέντα
Εξεταστικά Κέντρα κατά τις ημέρες διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019:
1) «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ-ΠΑΡ. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ-ΕΡΑΤΕΙΝΗΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ & επιστροφή» -ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Με το δρομολόγιο αυτό θα μεταφερθούν δεκαέξι (16) μαθητές στο Εξεταστικό Κέντρο
Γαλαξιδίου (ΓΕ.Λ. Γαλαξιδίου), κατά τις ημέρες διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων,
δηλ. 07/06, 10/06, 12/06, 14/06 και 18/06/2019 (5 μετακινήσεις).

Φ.Π.Α. (€)

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΧΛΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ

ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΞ.

ΚΕΝΤΡΟ/

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΩΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

16

ΔΙΠΛΗ

ΓΕ.Λ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣΠΑΡ.

ΕΡΑΤΕΙΝΗ-ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ-

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓ.

ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Το κόστος του δρομολογίου που προκύπτει υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους
της αριθμ. 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α., με Μ.Τ. καυσίμου 1,451 €/λίτρο (αριθμ. 51986/16-052019 δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης) κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

07.50΄
12:00΄

78,60

8,16

0,80

43,90

25,74

135,62

2) «ΔΕΣΦΙΝΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΤΕΑΣ & επιστροφή» -ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Με το δρομολόγιο αυτό θα μεταφερθούν δεκατέσσερις (14) μαθητές των Λ.Τ.
Δεσφίνας στο Εξεταστικό Κέντρο Ιτέας (ΓΕ.Λ. Ιτέας), κατά τις ημέρες διεξαγωγής των
8
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Πανελληνίων Εξετάσεων, δηλ. 07/06, 10/06, 12/06, 14/06 και 18/06/2019, καθώς και έντεκα
(11) μαθητές στις 21/06/2019, οι οποίοι θα μετεπιβιβαστούν σε λεωφορείο προκειμένου να
μεταβούν στο ΓΕ.Λ. Άμφισσας για την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών. (6
μετακινήσεις).

Φ.Π.Α. (€)

ΧΩΡΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

4,80

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΧΛΜ

36,80

ΕΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΩΡΑ
ΚΕΝΤΡΟ/

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΞ.

*ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΙΚΡΟ

14

ΔΙΠΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΛ. ΙΤΕΑΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ

ΔΕΣΦΙΝΑ-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κόστος του δρομολογίου που προκύπτει υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους
της αριθμ. 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α., με Μ.Τ. καυσίμου 1,451 €/λίτρο (αριθμ. 51986/16-052019 δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης) κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

07.50΄
12:00΄

0,00

5,20

26,80

71,99

* Στις 21/06 η ώρα προσέλευσης των μαθητών στο ΓΕ.Λ. Ιτέας ορίζεται η 09.00΄, προκειμένου
να μετεπιβιβαστούν στο δρομολόγιο «ΕΥΠΑΛΙΟ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ-ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΙΤΕΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ», για να
μεταβούν στο Εξεταστικό Κέντρο της Άμφισσας.
3) «ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΤΕΑΣ & επιστροφή» - ΕΔΧ
Με το δρομολόγιο αυτό θα μεταφερθούν δυο (02) μαθητές που διαμένουν στο
Γαλαξίδι στο Εξεταστικό Κέντρο Ιτέας (ΓΕ.Λ. Ιτέας), κατά τις ημέρες διεξαγωγής των
Πανελληνίων Εξετάσεων, δηλ. 07/06, 10/06, 12/06 14/06 και 18/06/2019 (5 μετακινήσεις).

Φ.Π.Α. (€)

ΧΩΡΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΧΛΜ

0,60

ΕΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΩΡΑ
ΚΕΝΤΡΟ/

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΞ.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

32,60

07.50΄

ΕΔΧ

02

ΔΙΠΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κόστος του δρομολογίου που προκύπτει υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους
της αριθμ. 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α. κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

12:00΄

0,00

30,60

1,40

45,78

9

ΑΔΑ: Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0

4) «ΕΥΠΑΛΙΟ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ-ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΙΤΕΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

&

επιστροφή»

-ΜΕΓΑΛΟ

Φ.Π.Α. (€)

ΧΩΡΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

0,00

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΧΛΜ

172,00

ΕΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟ/

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΓΑΛΟ

50

ΔΙΠΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΛ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΙΤΕΑ-

ΕΥΠΑΛΙΟ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το δρομολόγιο αυτό θα μεταφερθούν οι παρακάτω μαθητές:
07 μαθητές από Ευπάλιο
01 μαθητής από Ερατεινή
07 μαθητές από Γαλαξίδι
35 μαθητές από Ιτέα (οι 11 από Δεσφίνα)
στο Εξεταστικό Κέντρο Άμφισσας (ΓΕ.Λ. Άμφισσας), στις 21/06/2019, προκειμένου να
εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών (01 μετακίνηση).
Το κόστος του δρομολογίου που προκύπτει υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους
της αριθμ. 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α., με Μ.Τ. καυσίμου 1,451 €/λίτρο (αριθμ. 51986/16-052019 δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης) κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

09.20΄
13:00΄

0,00

154,00

18,00

388,39

5) «ΓΡΑΒΙΑ-ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ & επιστροφή» - ΕΔΧ
Με το δρομολόγιο αυτό θα μεταφερθούν τρεις (03) μαθητές που διαμένουν στη Γραβιά
στο ΓΕ.Λ. Άμφισσας, στις 21/06/2019, προκειμένου να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των
Αγγλικών (1 μετακίνηση).

Φ.Π.Α. (€)

ΧΩΡΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΤΟΣ
ΧΛΜ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΤΟΣ
ΧΛΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΩΡΑ
ΚΕΝΤΡΟ/

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΞ.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κόστος του δρομολογίου που προκύπτει υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους
της αριθμ. 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α. κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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Φ.Π.Α. (€)

ΧΩΡΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΧΛΜ

0,00

ΕΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΩΡΑ
ΚΕΝΤΡΟ/

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΞ.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΕΔΧ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕ.Λ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

65,60

09.20΄

03

ΔΙΠΛΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΡΑΒΙΑ –

ΑΔΑ: Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0

13:00΄

0,00

36,72

28,88

79,72

6) «ΛΙΔΩΡΙΚΙ-ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ & επιστροφή» - ΕΔΧ
Με το δρομολόγιο αυτό θα μεταφερθούν τέσσερις (04) μαθητές του ΓΕ.Λ. Λιδωρικίου
στο Εξεταστικό Κέντρο Άμφισσας (ΓΕ.Λ. Άμφισσας), στις 21/06/2019, προκειμένου να
εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών (01 μετακίνηση).

Φ.Π.Α. (€)

ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ
ΧΛΜ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΚΤΟΣ
ΧΛΜ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

10,00

ΧΛΜ

ΠΟΛΕΩΣ
ΧΛΜ

94,80

ΕΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΩΡΑ
ΚΕΝΤΡΟ/

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΞ.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

04

ΕΔΧ

09.20΄

ΔΙΠΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΙΔΩΡΙΚΙ-

Το κόστος του δρομολογίου που προκύπτει υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους
της αριθμ. 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α. κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

13:00΄

1,60

45,20

38,00

110,88

Συγκεντρωτικά, τα δρομολόγια που θα πρέπει να προκηρυχθούν για τη μεταφορά των
μαθητών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018-19 είναι τα
παρακάτω:

11

ΠΑ01ΛΕ

ΠΑ02ΤΑ

ΠΑ03ΤΑ

&

ΕΥΠΑΛΙΟΕΡΑΤΕΙΝΗΓΑΛΑΞΙΔΙΙΤΕΑΑΜΦΙΣΣΑ
&
επιστροφή

ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ

14

36,80

ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ

02

32,60

ΓΕ.Λ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

50

172,00

ΓΡΑΒΙΑΑΜΦΙΣΣΑ
επιστροφή

&

ΓΕ.Λ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

03

65,60

ΛΙΔΩΡΙΚΙΑΜΦΙΣΣΑ
επιστροφή

&

ΓΕ.Λ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

04

94,80

05

06

05

01

07/06/19,
10/06/19,
12/06/19,
14/06/19,
18/06/19

07/06/19,
10/06/19,
12/06/19,
14/06/19,
18/06/19,
------------21/06/19
07/06/19,
10/06/19,
12/06/19,
14/06/19,
18/06/19

21/06/19

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΟ
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟ/ ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΧΛΜ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(διπλής διαδρομής)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

78,60

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΓΑΛΑΞΙΔΙΙΤΕΑ
επιστροφή

&

16

ΕΔΧ

ΔΕΣΦΙΝΑ
ΙΤΕΑ
επιστροφή

ΓΕ.Λ.
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΠΑ01ΤΑ

ΑΓ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
-ΠΑΡ.
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
-ΕΡΑΤΕΙΝΗΑΓ. ΠΑΝΤΕΣΓΑΛΑΞΙΔΙ
&
επιστροφή

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

07.50΄
12.00΄

135,62

678,10

07.50΄
12.00΄

71,99

431,94

45,78

228,90

09.20΄
13.00΄

388,39

388,39

09.00΄/
13.15΄
07.50΄
12.00΄

ΕΔΧ

ΠΑ02ΜΙ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

01

21/06/19

09.20΄
13.00΄

79,72

79,72

ΕΔΧ

ΠΑ01ΜΙ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0

01

21/06/19

09.20΄
13.00΄

110,88

110,88

ΣΥΝΟΛΟ

1.917,93€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1045
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 18/13-05-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 18/13-05-2019 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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ΑΔΑ: Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1046
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Έκφραση γνώμης σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης οδηγού οχήματος, (Αίτημα
οδηγού για εξώδικη και συμβιβαστική επίλυση της άνω διαφοράς) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
93356/530/08/05/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξώδικη και συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με τον οδηγό του οχήματος Πνευματικό Αρχέλαο - καθώς συντρέχουν τα ουσιαστικά στοιχεία, έγκυρης αιτίας της
απαιτήσεως, τα οποία προκύπτουν με σαφήνεια από τις λεπτομέρειες των συνθηκών υπό τις
οποίες έλαβε χώρα το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία του αιτούμενου την αποζημίωση πολίτη .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1047
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, με οδηγό Λεωφορείου του ΚΤΕΛ Ν.
Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100714/160/14-052019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς δια της καταβολής από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στην ιδιοκτήτρια του (υπό βλάβη) λεωφορείου, Παναγιώτα Κουρκουτσέλου,
του συνολικού ποσού των 1.735,01 ευρώ (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%), σε
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της, λόγω του
προαναφερομένου συμβάντος, όπως το ύψος των ζημιών αυτών προκύπτει από τα
υποβληθέντα τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών και επισκευαστικών εργασιών, με την παράλληλη
υπογραφή υπ' αυτής δήλωσης περί πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησής της και παραίτησής της
από κάθε άλλη αξίωση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1048
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της με αριθμ. Α33/2019 απόφασης του 1ου Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας [προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία
«ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.»] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108185/173/15-052019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μη άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ. Α33/2019 απόφασης
του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1049
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ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμ. 719/2018 απόφασης του Α΄ Τμήματος
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας [Αγωγή αποζημίωσης από ατύχημα λόγω
κατολισθήσεων του Γεωργίου Φεργάδη] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108187/174/14-052019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μη άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 719/2018 απόφασης
του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1050
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της με αριθμ.Α382/2019 απόφασης
του Δ΄ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. [Έφεση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Γενική μεταλλευτική και μεταλλουργική ανώνυμη εταιρεία Λάρκο».]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.108611
/175/15-05-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. Α382/2019 απόφασης του Δ΄
τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με την υπενθύμιση ότι η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την
υποχρέωση να τηρεί τους όρους προστασίας περιβάλλοντος που θέτει η σχετική άδεια
λειτουργίας της, δήλωσε τα εξής: «Με κανένα τρόπο δεν θα επιτρέψουμε την παραχώρηση της
ΛΑΡΚΟ σε ιδιώτες και δεν θα συνηγορήσουμε ποτέ στην αλλαγή του προσανατολισμού
λειτουργίας της.
Η ΛΑΡΚΟ και φυσικά ολόκληρος ο ορυκτός πλούτος της Χώρας είναι περιουσία του λαού… Δεν
μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης των μονοπωλίων ..»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1051
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 106389/578/13-05-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας
[σχετικά με την αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “Νικόλαος Τράκος & Συνεργάτες
Ε.Ε.”]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(Οικ.)
109675/587/16-05-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 106389/578/13-05-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, η οποία έχει ως εξής:
(i) Διορίζει πληρεξούσια Δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ειρήνη
Παληογεώργου του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 306], κάτοικο Λαμίας επί
της οδού Αβέρωφ 1 & Νικ. Ουρανού, για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία εξουσιοδοτείται να παραστεί στο
δικαστήριο αυτό ή σε κάθε τυχόν μετ΄αναβολή δικάσιμο, με την εντολή να αποκρούσει την από
28 Δεκεμβρίου 2018, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 73/2018 και αριθμό βιβλίου Εφέσεων
264/2018 Αγωγή της που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “Νικόλαος Τράκος & Συνεργάτες
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Ε.Ε.” κατά της “Περιφέρειας 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’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 737
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 176,88 €), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 913,88 ευρώ, το
οποίο προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161€ παράσταση συν 256€ προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 419 4/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά
ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ 4 =] 320 ευρώ, για τη μελέτη του φακέλου, δεδομένης της φύσης
της υπόθεσης, του οικονομικού αντικειμένου και της συζήτησης ενώπιον ανώτερου
δικαστηρίου (Τριμελές Εφετείο).
- Σύνολο αμοιβής 737 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε: «Δεν έχουμε αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου, αν
και από την αρχή είχαμε τοποθετηθεί αρνητικά με την ανάθεση της μελέτης σε τεχνικό
σύμβουλο...»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1052
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 98843/546/06-05-2019 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης για λογαριασμό
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας [σχετικά με την
αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(Οικ.)
109678/589/16/05/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 98843/546/06-05-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η Ειρήνη
Κούτρα του Δημητρίου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 93], κάτοικος Λαμίας επί της οδού
Παλαιολόγου, αρ. 14, για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία εξουσιοδοτείται να συντάξει και να καταθέσει αίτηση
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος στο δικαστήριο αυτό και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον, πράττοντας ό, τι κατά την
κρίση της απαιτείται.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 539 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 129,36 €), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 668,36 ευρώ, το οποίο προκύπτει ως
εξής:
- Σύνταξη - Κατάθεση Αίτησης 139 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν.
4194/2013,
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 5 =] 400 ευρώ, για τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης και τη σύνταξη της αίτησης,
δεδομένου του πλήθους των καθών η αίτηση και του γεγονότος ότι η υπόθεση φέρεται ενώπιον
ανωτέρου δικαστηρίου (Τριμελές Εφετείο Λαμίας).
- Σύνολο αμοιβής 539 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε ότι «το θέμα Αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση για την
κατασκευή του έργου «Κατασκευή Κόμβου Ξηριώτισσας» .
Συμφωνούμε με τον διορισμό δικηγόρου και εφιστούμε ειδικά την προσοχή του στην διερεύνηση
των τίτλων ιδιοκτησίας που παρουσιάζουν οι αντίδικοι…. Μια και είναι γνωστό το ότι
καταπατήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις οι παρόχθιες περιοχές του χειμάρρου.»
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1053
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 103499/563/09-05-2019 απόφασης
Περιφερειάρχη, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεως .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(Οικ.)
109679/590/16/05/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 103499/563/09-05-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεως, με την οποία
αποφασίσθηκε:
(i) Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής ο Δημήτριος Ανάγνου, Δικαστικός Επιμελητής του
Εφετείου Λαμίας, κάτοικος Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, με την εντολή να επιδώσει την με
αριθμό ΒΑΒ Τριμελούς 39/2019 και με αριθμό Βιβλίου Εφέσεων 106/2019 αίτηση καθορισμού
οριστικής τιμής μονάδος κατά της υπ. αριθ. 124/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου
Λαμίας, που άσκησε η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας,
στους καθών η αίτηση, ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο συνολικό ποσό των
1.507,50 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ], το οποίο προκύπτει ως εξής:
- επίδοση στους σαράντα τρεις (43) καθών η αίτηση - ποσό 1507,50 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
361,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και ΦΠΑ] 1.869,30 ευρώ .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1054
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 109001/586/15-05-2019 απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου, περί διορισμού δικηγόρου για σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης και την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της
Επιτροπής του αρ. 18 του Ν. 2218/1994 [σχετικά με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με
την «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
109677/588/16/05/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 109001/586/15-05-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε:
i) Να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο Γεώργιος
Δανόπουλος του Θεοδώρου, δικηγόρος Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 8878], κάτοικος Αθηνών,
επί της οδού Ανθίππου, αρ. 7, ο οποίος, αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να γνωμοδοτήσει
αιτιολογημένα σχετικά με τη νομιμότητα των υπ. αριθ. 105/2019, 106/2019, 107/2019, 108/2019
και 109/2019 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και να εκπροσωπήσει την
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον της Επιτροπής του αρ. 18 του Ν. 2218/1994, να
παραστεί στην ως άνω συνεδρίαση και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο
τρόπο και μέσον, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
πράττοντας ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.760
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 422,40€), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 2.182,40 ευρώ, το
οποίο προκύπτει ως εξής:
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- Αμοιβή χρονοχρέωσης για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης για δώδεκα (12) ώρες, με
ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 10=] 960 ευρώ, λόγω της ιδιάζουσας φύσης της υπόθεσης
και της πολυπλοκότητας των νομικών θεμάτων αυτής, σε συνδυασμό με τον χρόνο που
απαιτείται για την παροχή της γνωμοδότησης και την άντληση πολυποίκιλων στοιχείων.
- Παράσταση ενώπιον της Επιτροπής του αρ. 18 του Ν. 2218/1994 με αμοιβή
χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 5 =] 400 ευρώ,
- Σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος με αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με
ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 5 =] 400 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 1.760 ευρώ.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε τα εξής:
«Έχουμε διαφωνήσει από καιρό και κατ’ επανάληψη με την δυνατότητα της Περιφέρειας να
συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με την Φθιωτική Αναπτυξιακή:
1. Γιατί είναι Α.Ε
2. Γιατί δεν έχει την δυνατότητα από μόνη της να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνει και
3. Γιατί με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται σε μεσάζοντα,
Στην ίδια λογική ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση για παρέμβαση στην επιτροπή του
άρθρου 18.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1055
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 107644/582/14-05-2019 απόφασης
Περιφερειάρχη, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεως .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.
109680/591/16/05/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.)107644/582/14-05-2019 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 με αριθμό ΒΑΒ Τριμελούς 39/2019 και με αριθμό Βιβλίου Εφέσεων 106/2019 αίτηση
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος κατά της υπ. αριθ. 124/2018 απόφασης του Μονομελούς
Εφετείου Λαμίας, που άσκησε η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Λαμίας, σε δύο (2) καθών η αίτηση, ώστε να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο συνολικό ποσό των
107,63 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ], το οποίο προκύπτει ως εξής:
- επίδοση στους δύο (2) καθών η αίτηση - ποσό [43,40 Χ 2] = 86,80 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
20,83), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και ΦΠΑ] 107,63 ευρώ .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1056
ΘΕΜΑ 12ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός με τους Παναγιώτα και Αθανάσιο Αθανασόπουλο
κατόπιν του από 17-04-2019 αιτήματός τους προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
87927/499/16/05/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς, όπως αυτή διατυπώθηκε στην
από 17-04-2019 αίτηση της Παναγιώτας και του Αθανάσιου Αθανασόπουλου προς την
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε τμήμα του κεφαλαίου
της απαίτησης, αφού παραιτούνται από τη διεκδίκηση του κονδυλίου της ηθικής βλάβης και της
ζημίας λόγω διαφυγόντων κερδών για τα επόμενα έτη, απαλλαγμένο τόκων και δικαστικών
εξόδων, και συγκεκριμένα στα αναφερόμενα στην αγωγή κονδύλια σχετικά με την προκληθείσα
ζημία των αιτούντων και για ένα έτος από την κατάθεση της αγωγής, ήτοι συνολικού ποσού
4.658 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1057
ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
108964/585/16/05/2019 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 δικαστικό επιμελητή τον Δημήτριο Ανάγνου, Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου
Λαμίας, κάτοικο Λαμίας, οδός Λεωνίδου, αρ. 6, με την εντολή να επιδώσει το υπ. αριθ. πρωτ.
80600/273/10-04-2019 έγγραφο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου προς τον
πρώην Περιφερειακό σύμβουλο, Περικλή Καραΐσκο, έτσι ώστε να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο ποσό των 35 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 43,40 € .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1058
ΘΕΜΑ 14 : Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α519/2019 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» [Αγωγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” .]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):
74253/438/16/05/2019 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
ο

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της αίτησης αναιρέσεως, καθόσον ελλείπει η βασική
προϋπόθεση του παραδεκτού .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος με τη δήλωση ότι: «Διερωτόμαστε γιατί δεν πληρώνουμε την
συγκεκριμένη εταιρεία αν πήραμε το χρώμα διαγράμμισης», έχοντας επιφυλάξεις, έδωσε Λευκή
ψήφο .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1059
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθ/δας», Υποέργο
14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για
τα έτη 2018-2019) ( αποχιονιστικές & αποσυμφορητικές οδικές εργασίες), Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.α) 102924/5646/0905-2019, β) 102921/5645/09-05-2019, γ) 104121/5705/10-05-2019, δ) 108253/5942/15-05-2019
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έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) την δαπάνη του υπ’αριθμ.102924/5646/09-05-2019 εγγράφου στις παρακάτω εταιρείες:
1 ΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ “ για την επιφυλακή τους προκειμένου να συνδράμουν στην
απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων που εμποδίζουν το έργο του αποχιονισμού
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο
ποσό των 595,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΙΩΣΗΦ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε. “ για την επιφυλακή τους προκειμένου να
συνδράμουν στην απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων που εμποδίζουν το έργο
του αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 595,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
β) την δαπάνη του υπ’αριθμ.102921/5645/09-05-2019 εγγράφου στις παρακάτω εταιρείες:
1 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “ για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Επ.
Οδό Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού και φόρτωαη άλατος στην θέση “Αμφίκλεια”", η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 4.910,40 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ “ για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου στην ΕΟ
Τιθορέα - Αγια Μαρίνα - όρια Νομού ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται
στο ποσό των 1.984,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ “ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας,
στην Ε.Ο.Λαμίας - Άμφισσας και την φόρτωση άλατος στη θέση “Άνω Δαμάστα”, η δε δαπάνη
της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 3.323,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
γ) την δαπάνη του υπ’αριθμ.104121/5705/10-05-2019 εγγράφου στις παρακάτω εταιρείες:
1, ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ “ για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο, Σκαμνός – Οίτη – Παύλιανη όρια Π.Ε. της Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.884,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΣΥΛΕΒΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ “ για τον αποχιονισμό στην Επ. Οδό Σπερχειάδας - Περιβόλι της
Δ.Ε. Σπερχειάδας και στο οδικό δίκτυο Πλατύστομο - Γιαννιτσού - Πάππα της Δ.Ε. Μακρακώμης
του Δήμου Μακρακώμης ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των
4.612,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ”για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο, Ρεγγίνι - Μόδι - Αμφίκλεια
της Π.Ε. Φθιώτιδας ”, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των
1.636,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
δ) την δαπάνη του υπ’αριθμ. 108253/5942/15-05-2019 εγγράφου στις παρακάτω εταιρείες:
1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ για τον
καθαρισμό της ΕΟ Λαμίας Καρπενησίου, ΕΟ Λαμίας Δομοκού, ΕΟ Λαμίας Άμφισσας ", η δε
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 31.148,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ “ για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση
αυτού στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου ", η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 14.731,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ “ για την αποκατάσταση της κατολίσθησης στην ΕΟ Λ. Υπάτης - Υπάτη
", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 15.958,80 € με Φ.Π.Α.
24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1060
ΘΕΜΑ 16o:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 76980/295 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας
σε ορθή επανάληψη, περί αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Φθιώτιδας, (πλημμύρες από την 6/4/2019) .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106496/441/14-052019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 76980/295 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας, σε
ορθή επανάληψη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα φυσικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο
της Π.Ε. Φθιώτιδας, (πλημμύρες από την 6/4/2019), ως εξής:
1.- απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
1)Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 70447 μηχανήματος έργου τύπου φορτωτή εκσκαφέα , το υπ.
αριθμ. ΜΕ 53531 τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου
και το υπ. αριθμ. ΚΗΒ-1852 φορτηγό
ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ καθώς και το υπ. Αριθμ. ΜΕ 127974
μηχάνημα έργου τύπου διαμορφωτή γιαών και το υπ. αριθμ. ΜΙΕ 3783 φορτηγό ιδιοκτησίας
ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τον καθαρισμό φερτών υλικών , την διευθέτηση και
διαμόρφωση της κοίτης ,την ενίσχυση αναχωμάτων σε τρια σημεία στο υδατόρεμα Αλαργηνός
της ΔΕ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών ώστε να προστατευτούν οι ζωές , οι περιουσίες των
πολιτών από την χρήση της Ε.Ο. Αταλάντης - Σκάλα Αταλάντης καθώς και τα δίκτυα υποδομών
από ολοκληρωτική καταστροφή.
2) Το με αριθμό κυκλοφορίας . ΜΕ 109820 τύπου εκσκαφέα ερπ. και το υπ. αρ. κυκλ. ΚΝΗ
6012 και ΥΧΤ 9719 φορτηγά και το ΜΙΡ 5740 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων
ιδιοκτησίας ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ,
για την άρση των προσχώσεων και τον
καθαρισμό των τεχνικών στο λιμένα Σκάλας Αταλάντης προκειμένου να προστατευτούν οι
υποδομές του λιμένα η ασφαλή πρόσδεση και λιμενισμός των σκαφών καθώς και οι περιουσίες
των πολιτών.
3) Την ανακατασκευή και την αποκατάσταση του φρεατίου συλλογής ομβρίων στην Επ. Οδό
Αργυροχωρίου Υπάτης το οποίο είναι αδύνατον να εξυπηρετήσει τον σκοπό λειτουργίας, με
κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C16/20, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 25 κ.μ.
σκυροδέματος, πλέγματος σκυρόδεσης περίπου 180Κγμ, ξυλότυπου περίπου 60 τ.μ., σωλήνες
Φ60 μήκους 33 μ. περίπου, σιδηρούς οπλισμός περίπου 480 Κγμ και αποκατάσταση ασφάλτου
10 τ.μ. περίπου από τον ΧΑΧΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του Γεωργίου προκειμένου να διευθετηθεί η
ομαλή απορροή των ομβρίων από το οδόστρωμα, να προστατευτούν οι παρακείμενες
ιδιοκτησίες και οι ζωές των χρηστών του δικτύου.
4) Με αριθμό κλυκλοφορίας ΜΙΕ 6866 φορτηγό ιδιοκτησίας ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για την
μεταφορά υλικού πλήρωσης για την αντιστήριξη του πρανούς, το οποίο κατέρρευσε λόγω των
έντονων καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου, στην ΕΟ 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
5) Την προμήθεια και την μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου , τύπου λεπτόκοκκου
εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 1.000 ΤΝ με τιμή μονάδας 3.5 €/tn και χονδρόκοκκου
εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 200 ΤΝ περίπου με τιμή μονάδος 3.00€/tn
συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου, στην προμηθεύτρια ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για
την αποκατάσταση δικτύων οδοποιίας (αγροτoδασικής), που εξαιτίας των έντονων καιρικών
φαινομένων της χειμερινής περιόδου έχουν καταστραφεί και δυσχεραίνουν αφενός την
πρόσβαση των επαγγελματιών (αγροτών, κτηνοτρόφων κλπ) και την διαφύλαξη των
εισοδημάτων τους, αφετέρου και των οχημάτων των πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε ενδεχόμενη
εκδήλωση πυρκαγιάς.
Η μεταφορά των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με τα υπ. αριθμ. κυκλοφορίας ΜΙΤ 1429, ΜΙΤ
693, ΜΙΝ 5402, ΜΙΡ 2124, ΜΙΡ 4579 της ανωτέρω εταιρίας.
6) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99635 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου
ιδιοκτησίας ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ για την διευθέτηση και την διαμόρφωση της κοίτης του
Σπερχειού ποταμού σε δύο θέσεις (ανάντι της γέφυρας ΠΑΘΕ) προκειμένου να αποστραγγίσουν
οι παρακείμενες αγροτικές καλλιέργειες και να διαφυλαχθεί το αγροτικό εισόδημα ενόψει της
έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου.
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7) Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και Ρ 45404 που αποτελούν το όχημα μεταφοράς
μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ για την μεταφορά του ανωτέρω (6) στον
τόπο επέμβασης.
8) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 76279 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου
ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για την διευθέτηση και την διαμόρφωση της κοίτης
του υδατορέματος ”Αρχανόρεμα” σε δύο θέσεις προκειμένου να αποστραγγίσουν οι
παρακείμενες αγροτικές καλλιέργειες και να διαφυλαχθεί το αγροτικό εισόδημα ενόψει της
έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου.
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η δαπάνη των εργασιών αποκατάστασης
θα υπολογιστούν από τις υποβαλλόμενες, από τον ανάδοχο, επιμετρήσεις, η δαπάνη της
προμήθειας των υλικών θα προκύπτει από τον πίνακα που θα προσκομίσει ο ανάδοχος με τα
ζυγολόγια, τον τόπο προορισμού, την ημερομηνία, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2632/2018
πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς
διαγωνισμό κατά περίπτωση για το 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. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων 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.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε., οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και γενικότερα κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1061
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας επαρχιακού
οδικού δικτύου Δομοκού.”, Π.Ε. Φθιώτιδας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 105013/5742/13/05/
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το 1 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας επαρχιακού
οδικού δικτύου Δομοκού”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80885.
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 118870 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
σαράντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (44,84%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.
ο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1062
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του Πρακτικού 1 Επιτροπής Διαγωνισμού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη) του Συνοπτικού
Διαγωνισμού του έργου “Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην επαρχιακή οδό Λύχνος - Καστανιά’’,
προϋπολογισμού 30.000 €, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.106513/5818/14/05/
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού (συνοπτικός) του έργου “Επέκταση
ηλεκτροφωτισμού στην επαρχιακή οδό Λύχνος - Καστανιά”.
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα τοις εκατό (60%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1063
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β’
βαθμού της χώρας (επισκευή τριών αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού)», β) της δαπάνης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 22.500,00 € με ΦΠΑ 24%, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106653/5835/14/5/
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει την δαπάνη για την κατασκευή του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β’
βαθμού της χώρας (επισκευή τριών αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού)», προϋπολογισμού 22.500,00 € με ΦΠΑ 24%.
2.Εγκρίνει την Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης του έργου.
3.Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, με συνοπτική διαδικασία και σύμφωνα με τους
όρους της Διακήρυξης.
4.Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
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5. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την
ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την
ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1064
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: “Τσιμεντόστρωση προαύλιου χώρου
Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου” με συνοπτικό διαγωνισμό, β) της προκήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
107833/5890/15/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου: “Τσιμεντόστρωση προαύλιου χώρου Δημοτικού
Σχολείου Γαρδικίου” με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
2. Εγκρίνει την προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης.
3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
4. Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της
Προκήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
5. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη προκήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3 διακήρυξηςΚοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και ειδοποίηση και
παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβίβαση στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της
επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω πιστοποιημένου
χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς
του διαγωνισμού.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1065
ΘΕΜΑ 21o: Διαβίβαση προς έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενίσχυσης γέφυρας στη θέση «Τουμπρί
Ζεμενού» της Ε.Ο Λιβαδειάς – Δελφών», προϋπολογισμού 184.403,34 €, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.2366/108521/15-052019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό Ι, που αφορά στον Έλεγχο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,
στον Έλεγχο και Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ: 73196, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενίσχυσης γέφυρας
στη θέση «Τουμπρί Ζεμενού» .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1066
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου: «Στεγανοποίηση και αποκατάσταση παροχετευτικότητας καναλιού Υλικής- Κάστρου »,
προϋπολογισμού μελέτης 2.700.000,00 € με ΦΠΑ., Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
2377/109342/16/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει: α) τη Διακήρυξη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (4412/2016), με τις
τροποποιήσεις αυτής από τους Ν.4605/19, 4608/19, 4609/19 καθώς και από τις εγκυκλίους που
θα προκύψουν από την ΕΑΔΗΣΥ σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων και β) τα λοιπά
συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου: «Στεγανοποίηση και αποκατάσταση
παροχετευτικότητας καναλιού Υλικής- Κάστρου», προϋπολογισμού μελέτης 2.700.000,00 € με
ΦΠΑ .
2) Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος .
3) Ορίζει τον κ. Αθανάσιο Εγκόλφιο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ.
4) Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ δια της Προϊσταμένης 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:
4.1. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.:
- Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.
Επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου είναι άνω του 1.000.000 χωρίς ΦΠΑ, η
επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:
α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο,
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με
τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE
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δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της
περίπτωσης στ΄, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες
εργοληπτικές οργανώσεις
- 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. 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.
- 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 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.
Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου
4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της
διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να του
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
-δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσκαλεί
τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2 α της διακήρυξης),
- δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε
(5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,
- μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να
εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παραγ 4.2 ε της διακήρυξης,
- να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1067
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ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Μώλου». Προϋπολογισμού: 370.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 89115/4821/10-052019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού
οδικού δικτύου περιοχής Μώλου», κατά τρεις (03) μήνες πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας
περαίωσης, ήτοι μέχρι 23-08-2019 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1068
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα
αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς
Ελλάδας », προϋπολογισμού 195.939,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
100715/5518/15/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα
αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς
Ελλάδας (LIFE 11 NAT/GR/1014) », με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,
ήτοι μέχρι 5-09-2019 .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας διευκρινίζοντας ότι δεν είχαν
συμφωνήσει με την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1069
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αναχωμάτων συρματοκιβωτίων στο ρέμα ΚΟΡΑΔΙΛΑΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», β)
της δαπάνης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του εν λόγω έργου, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
107820/5888/15/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει την δαπάνη, για το έτος 2019, του έργου: «Αποκατάσταση αναχωμάτων συρματοκιβωτίων στο ρέμα ΚΟΡΑΔΙΛΑΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ, Δήμου Μακρακώμης» των
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ.
2.Εγκρίνει την δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς,
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
3.Εγκρίνει την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης .
4.Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
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5.Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
6.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες,στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα:άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών
πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο
υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α
διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο
4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων,
άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1070
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση
τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα – Τοπόλιανα – Βρουβιανά Αιτωλοακαρνανίας »
προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε., Π. Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104638/1266/10-52019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας
στη θέση τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα – Τοπόλιανα – Βρουβιανά
Αιτωλοακαρνανίας» μέχρι 12-12-2019, με αναθεώρηση των τιμών για τις εργασίες που θα
εκτελεσθούν στο χρονικό διάστημα της παράτασης, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1071
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών
σωμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
107343/3529/14/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
αθλητικών εγκαταστάσεων Χαλκίδας στην εταιρεία Παναγιώτης Ι. Σακελλαράκης Α.Τ.Ε. Τεχνική
Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα τη Χαλκίδα Φαρμακίδου 10 και ΑΦΜ.999187745 ΔΟΥ
Χαλκίδας, η οποία αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 118 του 4412/16,
με συνολική οικονομική προσφορά 24.800,00 €, για την προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση και
παράδοση σε πλήρη και σωστή λειτουργία 10 προβολέων εξωτερικού χώρου LED στεγανού.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο αντιπροτείνοντας συνοπτικό διαγωνισμό
και όχι απευθείας ανάθεση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1072
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας,
Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής διάρκειας ενός(1)έτους,
προϋπολογισμού 51.628,64 € ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%. και β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.:109696/3605/16/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής
ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας,
Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους,
προϋπολογισμού 41.636,00€ άνευ ΦΠΑ (51.628,64 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%). CPV:
30192700-8 Γραφική Ύλη). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 073 του ΚΑΕ
1111 και θα κατανεμηθεί στα έτη 2019 & 2020, ως εξής:
- 2019: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- 2020: 31.628,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
β) Εγκρίνει τους όρους του διαγωνισμού σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1073
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση σύναψης σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών
πρόσβασης σε παραλίες του Ν.Ευβοίας για χρήση ΑΜΕΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ:
110646/3637/17/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών
πρόσβασης σε παραλίες του Ν.Ευβοίας για χρήση ΑΜΕΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
λόγω αποκλειστικότητας χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του
Ν.4412/2016 .
2. Εγκρίνει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, όπως αυτοί
αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1074
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης «Προμήθεια αντλίας νερού» για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106944/326/14 Μαΐου
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή ο οποίος
αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από την αριθ. πρωτ.97870/300/13-5-2019 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)», και
αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) .
Δαπάνη

Προμηθευτής

«Προμήθεια αντλίας νερού»
CPV
42122130-0 Αντλίες νερού

Ποσό
ΜΕ 24%ΦΠΑ

Φακίτσας Ιωάννης
Α.Φ.Μ. 022585844
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου

680,86€

Από την ψηφοφορία απείχε ο κος Βασίλειος Φακίτσας ως εισηγητής του θέματος .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1075
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών, περί ενστάσεως της
εταιρείας “NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ” σχετικά με την “Προμήθεια αυτόματων
απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο
Προεδρεύων
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ.109529/3715/16/5/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 9-5-2019 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών που
αφορά στην εξέταση της από 3-5-2019 ένστασης της εταιρείας “NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΕΠΕ” κατά της αριθμ. 905/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για την
“Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού
προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
προσφοράς .
2. Αποδέχεται όλους τους λόγους της από 3-5-2019 ένστασης (στο σύνολό τους) της
εταιρείας “NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΑ ΕΠΕ”, κατά της αριθμ. 905/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
πρακτικό της επιτροπής που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας .
3. Εγκρίνει την επιστροφή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ύψους 400,00€, στην εταιρεία
“NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ”, βάσει του άρθρου 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 127 του Ν. 4412/2016 .
4. Ανακαλεί μερικώς, την υπ’ αριθμ. 905/2019 απόφασή της, κατά το σκέλος 2 που αφορά
στην απόρριψη της εταιρείας “NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ” και το σκέλος 3 που αφορά
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στην ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, την εταιρεία “ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.”, με τιμή προσφοράς 39.000,17 € με ΦΠΑ.
5. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με την συμμετέχουσα εταιρεία
“NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ”, στην επόμενη φάση, ήτοι στο άνοιγμα της οικονομικής
της προσφοράς .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1076
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης (14-05-2019) της επιτροπής διενέργειας του:
«Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης
εγγράφων και δωμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού,
χρονικής διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος
παράτασης δυο (2) μηνών, με προϋπολογισμό 59.000,00€ ευρώ άνευ Φ.Π.Α (73.160,00 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)», Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:107796/3548/1505-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το 4 πρακτικό συνεδρίασης (14-05-2019) της επιτροπής διενέργειας του
«Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης
εγγράφων και δωμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού,
χρονικής διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος
παράτασης δυο (2) μηνών, με προϋπολογισμό 59.000,00€ ευρώ άνευ Φ.Π.Α (73.160,00 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)» .
2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)
Α.Ε με ΑΦΜ 094026421 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, Δ/νση Απέλλου 1, Αθήνα Τ.Κ 10188, και
εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνολικής αξίας πενήντα δύο χιλιάδων ενενήντα
επτά ευρώ και δέκα έξι λεπτών (52.097,16 €) .
ο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1077
ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το
προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 9.000,00€ με ΦΠΑ, για ένα
έτος, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
107169/3611/15/5/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του συνολικού ποσού των 8.983,55€ με Φ.Π.Α., στον
Κων/νο Μπολοβίνη (ΑΦΜ: 136883585/ΔΟΥ: Λαμίας, Ταχ. Δ/νση: Τσιριμώκου 29 - Λαμία), για
την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στο προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού
από την υπηρεσία μας έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 &
2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η εν λόγω ανάθεση αφορά συνολικά 821 εργαζομένους:
- Τεχνικός Ασφαλείας (ΤΑ): 512 ώρες/έτος
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Αναλυτικά το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 8.983,55€ (17,546€/ανά ώρα) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Οι υπηρεσίες του αναδόχου για την Π.Σ.Ε. θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:
- να παρέχει στον αρμόδιο εκπρόσωπο της διοίκησης υποδείξεις και συμβουλές, γραπτές και
προφορικές, σχετικά με την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
- να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να
αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να
προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
- να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
- να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
- να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
- να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του
επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
- να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους απο την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 0899 και την αριθμ. 1979/18-3-2019
(ΑΔΑ: 669Τ7ΛΗ-2ΙΚ, ΑΔΑΜ: 19REQ004661324) απόφαση δέσμευσης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1078
ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού
προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
110260/3741/16/5/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/23-4-2019, 2/14-5-2019 και 3/15-5-2019 πρακτικά της επιτροπής
διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού
προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ, που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού τους πιο κάτω προμηθευτές, οι
οποίοι προσέφεραν την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης:
Α/Α

Προμηθευτής

Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-Α.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
1

ΤΜΗΜΑΤΑ
4: Επισκευή και
συντήρηση Φορτηγών Συνεργείο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

5.000,00

13%
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3: Προμήθεια
ανταλλακτικών για
φορτηγά.

2

Β. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-Δ.
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο.Ε.

18.000,00

19%

10.000,00

19%

7.000,00

19%

4.000,00

10%

21: Προμήθεια
ανταλλακτικών για
οχήματα- Συνεργείο.

10.000,00

10%

22: Επισκευή και
συντήρηση οχημάτων Συνεργείο.

6.000,00

10%

10: Προμήθεια
ανταλλακτικών
αντλιών πετρελαίου
για Μηχανήματα
Έργου και Φορτηγά.
18: Προμήθεια
ανταλλακτικών
φρένων για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά.

3

4

5

6

ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡ.ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡ.
Ο.Ε.

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11: Επισκευή και
συντήρηση αντλιών
πετρελαίου για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά.

8: Προμήθεια
ανταλλακτικών
εξατμίσεων για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά.
9: Επισκευή και
συντήρηση
εξατμίσεων για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά.
20: Προμήθεια
ελαστικών για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά.

15%
5.000,00

11%
2.000,00

37.000,00

3%
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7

8

9

10

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ &
ΣΙΑ ΟΕ

2: Επισκευή και
συντήρηση Μηχ/των Έργου Συνεργείο.

6.000,00

13%

12: Προμήθεια
ανταλλακτικών
μηχανουργείο για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά.

8.000,00

1%

13: Επισκευή και
συντήρηση
μηχανουργείο για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά.

3.000,00

1%

5.000,00

8%

27.000,00

13%

10.000,00

13%

5.000,00

5%

7.000,00

2%

4.000,00

2%

23: Προμήθεια
ανταλλακτικών για
Ηλεκτρολόγο σε
οχήματα.
1: Προμήθεια
ανταλλακτικών για
μηχανήματα έργουΣυνεργείο.
5: Προμήθεια
ανταλλακτικών για
αλατιέρες.

11

12

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.

16: Προμήθεια
ανταλλακτικών για
υδραυλικά
συστήματα για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά.
18: Προμήθεια
ανταλλακτικών
φρένων για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά.
19: Επισκευή και
συντήρηση φρένων
για Μηχανήματα
Έργου και Φορτηγά.
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3. Κηρύσσει ως άγονα τα τμήματα 6,7,14,15,17 και 24, διότι δεν έχει υποβληθεί
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό καμία προσφορά.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν οι
ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι) ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος, μετά την
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση που θα τους αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1079
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 110075/3733/16-052019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παραλαβή των εργασιών των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
α/
α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
ΓΚΑΡΕΛΗΣ
ΑΦΜ:0355979
36

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α) 57,59
Β) 24,60

Α) 04400/04-102018
Β) 04401/08-102018

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
885/16-04-2018
ΑΔΑ:
613Ι7ΛΗ-ΨΒΜ
ΑΔΑΜ:
18ΑWRD0029660
85

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΦΩΤ/ΚΩΝ
ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΗΛ/ΠΙΑΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
3182/20-4-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι:«Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1080
ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.109624_3037/1605-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα:
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ
ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

34

ΑΔΑ: Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0

A/A

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

2

ΓΡΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1.841,13€

ΥΠ. ΚΤΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1.739,53€
2.173,97€
7.998,74€

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ
ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30/2-5-19

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

482/9-5-19
483/9-5-19
484/9-5-19

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

485/9-5-19
487/9-5-17
486/9-5-19

206/28-1-19

1.178.00€

803/30-4-19

1931/10-9-18

ΕΛΤΑ

32,80€

0660002400000134/7
-5-19

206/28-1-19

6

ΔΗΜ. & ΙΩΑΝ.
ΜΑΡΑΓΑΡΙΤΗΣ ΟΕ

198,40€

89/10-5-19

290/4-2-19

7

ΕΛΤΑ

57,31€

195/26-2-19

206/28-1-19

8

ΕΛΤΑ

401,17€

06600301200000134/
26-2-19

206/28-1-19

9

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ

107,51€

Μ500623/28-2-19

6/4-2-19

9.216,00€

06600301600000/133-19

206/28-1-19

3

ΥΠ. ΚΤΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

4

GROUP CENTER
HELLAS

5

6.689,90€
12.393,06€
6.589,98€

10

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

11

ΑΦΟΙ Λ.ΤΟΛΙΑ ΟΕ

992,00€

853/18-2-19

290/4-2-19

12

ΣΠ. ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ
ΟΕΒΕ

448,88€

2094/9-5-19

290/7-2-19

13

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ

1.502,46€

20/7-5-19

94/15-1-19

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι:«Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1081
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης «Προμήθειας πινακίδων και υλικών
σήμανσης» για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104313/316/13
Μαΐου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή ο οποίος
αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από την αριθ. πρωτ. 83759/7-5-20019 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)», και
αφού από την υπηρεσία μας έγινε ο έλεγχος ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016).

Δαπάνη

Προμηθευτής

Ποσό
ΜΕ 24%ΦΠΑ

«Προμήθεια πινακίδων και υλικών σήμανσης»
CPV

34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων
σήμανσης
34928000-8 Εξοπλισμός οδικού δικτύου
34928460-0 Οδικοί κώνοι
34928470-3 Σήματα
34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης

Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα
ΑΦΜ. 041910097
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου

23.500,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1082
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108812/1646/15-052019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή ο οποίος αναδείχθηκε
υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο
118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)
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1

2

δαπάνη για ταχυμεταφορά
αλληλογραφίας αντικειμένων για την
αλληλογραφία των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους 2019

δαπάνη για ταχυμεταφορά
εσωτερικού ευπαθών
δεμάτων για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους 2019

ACS Α.Ε.Ε.
ΑΦΜ:094360202
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

ACS Α.Ε.Ε.
ΑΦΜ:094360202
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
12/26-3-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ
692

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
12/26-3-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ
692

Ε.Φ.
073
ΚΑΕ:
0823

6

Ε.Φ.
073
ΚΑΕ:
0823

6

Αρ. Δέσμευσης
69815/1052/ 2903-2019
Α/Α2154
ΑΔΑ:ΨΓΣΝ7ΛΗΘ6Γ

Αρ. Δέσμευσης
69815/1052/ 2903-2019
Α/Α2154
ΑΔΑ:ΨΓΣΝ7ΛΗΘ6Γ

484,77
ΕΥΡΩ

198,55
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1083
ΘΕΜΑ 39ο: Επικύρωση της αριθμ. 107829/1629/15-5-2019 (ΑΔΑ: 96Κ47ΛΗ-4Ξ3) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την απευθείας ανάθεσης δαπάνης προμήθειας, για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108938/1649/15
Μαΐου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επικύρωση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 107829/1629/15-5-2019 (ΑΔΑ: 96Κ47ΛΗ4Ξ3) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης
στον πιο κάτω οικονομικό φορέα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών και
προμηθειών, 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)»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής :
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A/A

Δαπάνη

1

Προμήθεια γραφικής ύλης αναγκαίων
για τη διενέργεια των προσεχών
αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς και
των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
του Μαΐου 2019. με τα κάτωθι
χαρακτηριστικά: Βελόνα για την ραφή
των εκλογικών σάκων τεμ. 200,
δακτυλοβρεχτήρες τεμ. 200, σπάγκος
καπνού τεμ 20, Διπλά φύλλα χαρτιού
(κόλλες αναφοράς) τεμ.3.500,
Λαστιχάκια πρόσδεσης μέτρια κιλά 3,
Λαστιχάκια πρόσδεσης μικρά κιλά 3,
Λαστιχάκια πρόσδεσης χονδρά κιλά 3,
Λουκέτα ασφαλείας με (2) δυο κλειδιά
τεμ.600, Πλαστικά σακουλάκια τεμ.
500, Σελοτέιπ τεμ.400,Στυλό διαρκείας
τεμ.1200, Συνδετήρες μικρής
συρραπτικής μηχανής τεμ. 200,
Συρραπτικές μηχανές μικρές τεμ. 200,
Ταινίες συσκευασίας πλαστικές τεμ.
200, Ταμπόν σφραγίδας (μικρά) τεμ.
200, Ταμπόν τεμ. 5, σφραγίδας μεγάλο
Φαλτσέτες τεμ. 10, Φιαλίδια μελάνης
ταμπόν (μικρά)τεμ.200, Φιαλίδιο
διορθωτικού υγρού με διαλυτικό
τεμ.200,Φύλλα καρμπόν (κουτιά των
100 τεμ) τεμ.10

Προμηθευτής

ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΑ – ΧΑΡΤΙΚΑ
Κ.ΑΙΤΩΛΟΥ 11
ΤΗΛ: 22370-22587
ΑΦΜ: 079299771
ΔΟΥ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης Ο.Ε
Ε.Φ.Κ.Α.Ε
Απόφαση
Δέσμευση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 918
ΑΔΑ6ΦΘΚ7ΛΗΠΞΛ
Ε.Φ. 073
ΚΑΕ:
5261

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
94761/1404/24-42019
Α/Α 2412

Ποσό
( ΜΕ ΦΠΑ)

4.000,00 ΕΥΡΩ

ΑΔΑ6Α9Φ7ΛΗ69Ε
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2

προμήθεια εκτυπωτικών μελανών
αναγκαίων για τη διενέργεια των
προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών,
καθώς και των εκλογών για την
ανάδειξη των μελών του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου του Μάιου 2019. με τα
κάτωθι χαρακτηριστικά: hp design t920
hp 727 cyan ink cartridge,300-ml
τεμ.2 , hp design t920 hp 727 yellow
ink cartridge,300-ml τεμ. 2, hp design
t920 hp 727 gray ink cartridge,300-ml,
τεμ.2, hp design t920 hp 727 photo
black ink cartridge,300-ml, τεμ1,
workcentre 5325v_s xerox black drum
catridge (013r00591) τεμ.1, cannon ir

JMC Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΚ
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
e-Mail: info@jmc.gr
ΑΦΜ: 998893899
ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2530i toner c-exv33 (2525/2530)
τεμ.3,drum copier (φωτοτυπικού) ricoh
typoe 1027 black 1 drum , τεμ.1,
lexmark ms 317, τεμ.2, lexmark ms
510,τεμ.2, hp laser jet color cp 1525,
cm 1415 CE 321A128, τεμ 1, CE 322A
128, τεμ1, CE 323A 128, τεμ.1

3

προμήθεια των κάτωθι εξήντα (60)
σφραγίδων ξύλινων αναγκαίων για τη
διενέργεια των προσεχών
αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς και
των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
του Μάιου 2019

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘ.ΝΤΡΙΒΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5 – ΤΚ
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
e-Mail: info@48wres.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 918
ΑΔΑ6ΦΘΚ7ΛΗΠΞΛ
Ε.Φ. 073
ΚΑΕ:
5261

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 918
ΑΔΑ6ΦΘΚ7ΛΗΠΞΛ
Ε.Φ. 073
ΚΑΕ:
5261

Αρ. Δέσμευσης
94761/1404/24-42019
Α/Α 2412

2.499,88 ΕΥΡΩ

ΑΔΑ6Α9Φ7ΛΗ69Ε

Αρ. Δέσμευσης
94761/1404/24-42019
Α/Α 2412
ΑΔΑ6Α9Φ7ΛΗ69Ε

1.440,00 ΕΥΡΩ

39

ΑΔΑ: Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0

4

1.Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
διαλογής ψήφων κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των
επαναληπτικών αυτών
2.Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
πράξεων εφορευτικής επιτροπής κατά τις προσεχείς κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
3.Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
διαλογής ψήφων κατά τις προσεχείς κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
4. Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
πράξεων εφορευτικής επιτροπής κατά τις εκλογές ανάδειξης των Ελλήνων μελών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 26ης Μαΐου 2019
5. Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
διαλογής ψήφων κατά τις εκλογές ανάδειξης των Ελλήνων μελών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο της 26ης Μαΐου 2019
6. Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
πρωτοκόλλου ψηφοφορίας κατά τις προσεχείς Περιφερειακές εκλογές τις επαναληπτικές
αυτών, καθώς επίσης και των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019
7. Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
πράξεων εφορευτικής επιτροπής κατά τις προσεχείς Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου
2019 και των επαναληπτικών αυτών
8 Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο διαλογής
ψήφων υπέρ των συνδυασμών και υπέρ των υποψηφίων των
συνδυασμών κατά τις προσεχείς Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και
των επαναληπτικών αυτών
9. Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως
βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας κατά τις προσεχείς Δημοτικές και Κοινοτικές
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικές δημοτικές
10.Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως
βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής κατά τις προσεχείς Δημοτικές εκλογές
της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών αυτών
11. ΤΕΜ 50 Σφραγίδα στρογγυλή με τίτλο ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
προμήθεια χαρτιού εκτυπωτικού λευκό
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
JMC Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
Α4 (80g/m2 210mm x 297mm πακέτο
16/22-4-2019
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Δέσμευσης
ΑΠΌΦΑΣΗ 918
των 500 φύλλων, copier/high
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
94761/1404/24-4volume/laser/fax/inkjet) αναγκαίου για ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
2019
ΑΔΑ6ΦΘΚ7ΛΗΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΚ
Α/Α 2412
τη διενέργεια των προσεχών
ΠΞΛ
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς και
Ε.Φ. 073
e-Mail: info@jmc.gr
ΑΔΑ6Α9Φ7ΛΗτων εκλογών για την ανάδειξη των
ΑΦΜ: 998893899
69Ε
ΚΑΕ:
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
5261
του Μαΐου 2019.

3.000,00ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1084
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Δ.Ε
της Π.Ε.Ευρυτανίας (Ειδικός Φορέας 073&071) για δαπάνες προμήθειας, παροχής υπηρεσιών,
εκτυπώσεων και ασφαλιστικών εισφορών, οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102608/1570/16
Μαΐου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, παροχή
υπηρεσιών, εκτυπώσεων και ασφαλιστικών εισφορών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν
κατά το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:
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ΠΟΣΟ

Α/
Α

1

2

3

4

5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά την
εκτύπωση και
προμήθεια 500 δελτίων
στάθμευσης
αυτοκινήτων ΑΜΕΑ, για
τις ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικ/νιών
Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή για
ηλεκτρολογικές
εργασίες σε κτιριακές
εγκαταστάσεις της
Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
(για ηλεκτρολογικές
εργασίες) για τις
ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια δύο
αλυσοπρίονων και ενός
τηλεσκοπικού
αλυσοπρίονου για τις
ανάγκες του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
της Π.Ε.Ευρυτανίας.
19REQ004821870
Πληρωμή δαπάνης για
την κάλυψη των
εισφορών σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς των
ωφελούμενων στην
Π.Ε.Ευρυτανίας, από
την εφαρμογή του
Προγράμματος
Κοινωφελούς
Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ,
έτους 2019.

Κ.Α.Ε.

03.073.
0843.01

03.073.
0851.01

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ
Κ.Α.Ε.

Εκδόσεις –
εκτυπώσεις –
βιβλιοδεσία

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή
κτιρίων γενικά
και λοιπών
μόνιμων

ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

148,80

3.000,00

274,00

2.577,20

272,80

5.000,00

0,00

4.727,20

471,20

3.373,21

260,00

2.642,01

εγκαταστάσεων

03.073.
1311.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής

εγκαταστάσεων

03.073.
1925.01

Προμήθεια
μηχανημάτων
και εργαλείων
γενικά

1.450,00

5.000,00

0,00

3.550,00

03.071.
9412.01

Εισφορές στο
ΙΚΑ και
λοιπούς
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

5.000,00

50.529,61

45.529,61

0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1085
ΘΕΜΑ 41o: Επικύρωση της αριθμ. 109002/1651/15-5-2019 (ΑΔΑ: Ω76Β7ΛΗ-ΑΥ5) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί απευθείας ανάθεσης δαπάνης υπηρεσίας, για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 109670/1670/16
Μαΐου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επικύρωση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 109002/1651/15-5-2019 (ΑΔΑ: Ω76Β7ΛΗΑΥ5) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την απευθείας ανάθεσης της δαπάνης
στον κάτωθι οικονομικό φορέα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών και
προμηθειών, 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)»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής :

A/
A

Δαπάνη

1

Τεχνική υποστήριξη
του Πληροφοριακού
συστήματος
διαχείρισης των
εκλογών της 26ης
Μάιου 2019 και των
επαναληπτικών αυτών.

Προμηθευτής
ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ –
ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ
Ο.Ε.
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ &
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35100
E- Mail :
tsiamis@gnosis.gr
ΑΦΜ: 082785679

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε
.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 918
ΑΔΑ6ΦΘΚ7ΛΗ
-ΠΞΛ
Ε.Φ. 073
ΚΑΕ: 5261

Ε.Φ.
073
ΚΑΕ:
1311

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
94761/1404/24-42019
Α/Α 2412

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

900,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ6Α9Φ7ΛΗ-69Ε

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1086
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση κατανομής της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019, ποσού 70.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
106342/317/13/05/2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
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 κατανομή της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019, ποσού 70.000,00 ευρώ, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ
ΕΣΤΙΑ
ΜΗΤΕΡΑΣΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
«ΑΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ»ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΦΕΚ.ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ν.Π.Ι.Δ

2106/07-07-2016
Τεύχος Β΄

25

9.000 ευρώ

Ν.Π.Ι.Δ

2106/07-07-2016
Τεύχος Β΄

60

6.500 ευρώ
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ΙΔΡΥΜΑ
ΧΡΟΝΙΩΣ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
«ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΑΓΑΠΗΣ»-ΘΗΒΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΩΝ
(Ο.Χ.Ε.Κ.)- ΘΗΒΑ

Ν.Π.Ι.Δ.

2080/06-07-2016
Τεύχος Β΄

30

7.000 ευρώ

Ν.Π.Ι.Δ

2219/18-07-2016
Τεύχος Β΄

15

7.000 ευρώ

2106/07-07-2016
Τεύχος Β΄

15

4.000 ευρώ

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Ι.Δ.
ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ
ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
«ΕΙΔΙΚΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ»
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ
Ν.Π.Ι.Δ.
ΣΤΕΓΗ
ΓΕΡΟΝΤΩΝ
“Ο
ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
ΘΗΒΑ

4938/0511-2018
Τεύχος Β΄

7.000 ευρώ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΣΟΥ
Ν.Π.Ι.Δ
ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ
Ν.Π.Ι.Δ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ,
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΚΑΙ
ΦΙΛΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
“ΑΝΘΡΩΠΟΣΕΛΠΙΔΑ-

ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

4938/05-11-2018
Τεύχος Β΄

1.500 ευρώ

4398/05-11-2018
Τεύχος Β΄

3.000 ευρώ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
Ν.Π.Ι.Δ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ν.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ
ΜΕ
ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ N. Ν.Π.Ι.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΕΚ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2219/18-07-2016
Τεύχος Β΄

4.000 ευρώ

80

4467/30-12-2016
Τεύχος Β΄

1.000 ευρώ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΜΠΑΛΕΙΟ
& Ν.Π.Ι.Δ
ΤΡΙΓΚΕΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΙΤΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
Ν.Π.Ι.Δ.
ΙΔΡΥΜΑ «ΕΣΤΙΑ
ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ»ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

4015/17-11-2017
Τεύχος Β΄

60

11.000 ευρώ

450/14-02-2018
Τεύχος Β΄

19

9.000 ευρώ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε Λευκή ψήφο, με την αιτιολογία ότι: «Το ποσόν που
διατίθεται είναι αναντίστοιχο των αναγκών ...
Προτείνουμε το σύνολο των λειτουργικών αναγκών των προνοιακών ιδρυμάτων να καλύπτεται
από τον προϋπολογισμό του αρμόδιου υπουργείου και μόνο.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1087
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
109676/3723/16/5/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεσης των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές, οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:

Α/Α

Δαπάνη

1
Προμήθεια
Δειγματολήπτη
Ζωοτροφών και Ετικέτες
κλεισίματος οπής
σακιών για τις ανάγκες
του Τμ. Φυτικής
Παραγωγής της ΔΑΟΚ
Π.Ε. Φθιώτιδας

2

3

4

5

Διακρίβωση δυο (2)
θερμομέτρων βαθιάς
κατάψυξης ποιοτικού
ελέγχου για τις ανάγκες
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε
Προμήθεια φερομονών
πυρηνοτρήτη, παγίδων
και αυτοκόλλητων
πάτων παγίδων για τις
ανάγκες της ΔΑΟΚ Π.Ε.
Φθιώτιδας
Προμήθεια τριών (3)
κλειδαριών για τις
ανάγκες του γραφείου
του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Δημοσίευση στην
εφημερίδα Ανακοίνωσης
Πράξης Χαρακτηρισμού
στην θέση “ΑΚΑΚΙΕΣ”,
που εκδόθηκε απο το
Δασαρχείο Αταλάντης
και αφορά την μελέτη:
“Εκούσιος Αναδασμός
Αγροκτήματος Δ.Δ.
Σφάκας Δήμου Ελάτειας

Προμηθευτής
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ
Ι.Κ.Ε.

ΑΦΜ: 800801075 ΔΟΥ:
Δ’ Θεσ/νικης
Ταχ. Δ/νση: Κ.
Γκρατσιου 3 Τ.Κ. 54633
ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094154302
ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά
Ταχ. Δ/νση: Ν.
Πλαστήρα 46- Ν.
Σμύρνη, 17121 - Αθήνα
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΑΦΟΙ
Ο.Ε.
ΑΦΜ: 800591553 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: 2ο χλμ
ΝΕΟ Λαμίας - Αθηνών
ΖΗΣΗΣ
ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗΣ
ΑΦΜ:066857919, ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Κ.
Μπακογιάννη 12-Λαμία
“Πρωινά Νέα”
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
ΑΦΜ:03558832
Δ.Ο.Υ. Λαμίας,
ταχ. δ/νση: Υψηλάντη
66 - Λαμία

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
582/12-03-2019

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073

ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ5ΘΧ

ΚΑΕ:
1699

923/22-4-2019

Ε.Φ.: 073

ΑΔΑ:
6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ

ΚΑΕ:
5244

923/22-4-2019

Ε.Φ.: 073

ΑΔΑ:
6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ

ΚΑΕ:
5244

988/7-5-2019

Ε.Φ.: 073

ΑΔΑ: 6ΔΠ57ΛΗ95Μ
988/7-5-2019

ΑΔΑ:
6ΔΠ57ΛΗ-95Μ

ΚΑΕ:
1699
Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0841

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό (€)

Αρ. Δέσμευσης:
1982/18-03-2019

187,24€

ΑΔΑ:
6Ω547ΛΗ-ΨΛΜ

Αρ. Δέσμευσης:
2406/24-4-2019

140,00€

ΑΔΑ: ΩΓΧΞ7ΛΗ3ΜΛ
Αρ. Δέσμευσης:
2407/24-4-2019

498,12€

ΑΔΑ:
Ψ79Η7ΛΗ-ΚΛ2

Αρ. Δέσμευσης:
2484/10-5-2019

187,50€

ΑΔΑ: Ω4ΒΑ7ΛΗΡΝΙ

Αρ. Δέσμευσης:
2462/10-5-2019

70,00€

ΑΔΑ:
61ΝΥ7ΛΗ-ΒΚ8
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6

7

Ν.Α. Φθιώτιδας (4.100
στέμματα περίπου)
Δημοσίευση στην
εφημερίδα Ανακοίνωσης
Πράξης Χαρακτηρισμού
στην θέση “ΑΚΑΚΙΕΣ”,
που εκδόθηκε απο το
Δασαρχείο Αταλάντης
και αφορά την μελέτη:
“Εκούσιος Αναδασμός
Αγροκτήματος Δ.Δ.
Σφάκας Δήμου Ελάτειας
Ν.Α. Φθιώτιδας (4.100
στέμματα περίπου)
Προμήθεια διασωστικού
υλικού για τις ανάγκες
του Τμ. Πολιτικής
Προστασίας

Λαμιακός Τύπος Α.Ε.

ΑΦΜ: 094182000 ΔΟΥ:
Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 3Λαμία

988/7-5-2019

ΑΔΑ:
Ορφέας Ανδρέου
ΑΦΜ: 066901984 ΔΟΥ:
Βόλου
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντά
144Β -Βόλος Τ.Κ.
38221

6ΔΠ57ΛΗ-95Μ
864/15-04-2019

ΑΔΑ:
6ΟΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0

Ε.Φ.: 073

Αρ. Δέσμευσης:
2461/10-5-2019
ΑΔΑ:
61ΧΛ7ΛΗ-74Ξ

70,00€

ΚΑΕ:
0841

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0841

Αρ. Δέσμευσης:
2366/18-04-2019
ΑΔΑ: 96Ν07ΛΗ33Θ

1.199,08€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1088
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων
Επενδύσεων), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
108664/3646/16/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες & την δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. Ήτοι:
1

2

3

Γενική επιχειρηματικότητα Νόμου
4399/2016 (προσκληση 108645/17-102016)
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 024
Νέες ανεξαρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016
(πρόσκληση 108645/17-10-2016)
Χρήματοδότηση: ΣΑΕ 024
Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με
γνώμονα τη φύση για την διαχείρηση
περιβαλλοντικών κινδύνων (OPEn-air
laboRAtories for Nature baseD
solutions to manage environmental
risks), με το ακρωνύμιο OPERANDUM
(ΠΟΛΥΕΤΗΣ) Ήτοι:

01.071
.9452.
01

1.500.000,00

01.071
.9452.
01

1.000.000,00

01.071
.9919.
01

121.500,00

2019: 121.500,00 €
2020: 114.359,37 €
2021: 114.359,38 €
2022: 55.000,00 €
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Χρηματοδότηση: πρόγραμμα HORIZON
ΑΔΑΜ: 19REQ004951244
Απαλλοτρίωσεις - νομικές δεσμευσεις για
το έργο “Βελτ’ιωση δρόμου από κοινότητα
Τυμφρηστού νέχρι ανατολική πρόσβαση
σήραγγας Τυμφρηστού”

4

01.071
.9779.
01

10.000.00

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
ΑΔΑΜ: 19REQ004922593
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1089
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
110207/3740/16/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό έτος 2019, ως εξής:
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

02.01.073.0292.
01

1

Δαπάνη (εργοδικών
εισφορών) για την
ανάθεση εργασιών
“Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες για την
υποστήριξη της
Διεύθυνσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Σ.Ε.”

Εργοδοτική Εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ
υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι την
31-12-2016 στο
ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό
καθεστώς λοιπών
ασφαλιστικών
οργανισμών (πλην
ΙΚΑ και Δημοσίου)

ΠΟΛΥΕΤΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2.000,00

Έτος 2019: 2.000,00€
Έτος 2020: 2.000,00€

2

19REQ004949582 2019-0515
Δαπάνη (εργοδοτικών
εισφορών) για την
ανάθεση εργασιών
υποστήριξης της
Διεύθυνσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
ΠΟΛΥΕΤΗΣ
Έτος 2019: 1.250,00
Έτος 2020: 1.250,00

02.01.073.0292.
01

Εργοδοτική Εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ
υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι την
31-12-2016 στο
ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό
καθεστώς λοιπών
ασφαλιστικών
οργανισμών (πλην
ΙΚΑ και Δημοσίου)

1.250,00

19REQ004950886 2019-05-
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15

3

Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλου
Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού για
συμμετοχή σε σεμινάριο
του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης , στην
Αθήνα από 19-21/6/2019

02.01.073.0719.
01

Έγγραφο 109511/1058/165-2019 Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

4

5

6

7

Δαπάνη εξόδων
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού για
συμμετοχή σε σεμινάριο
του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης , στην
Αθήνα από 19-21/6/2019
Έγγραφο 109511/1058/165-2019 Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Δαπάνη δημοσίευσης
πράξης Χαρακτηρισμού
στη θέση “Μιριαλιώτικα”
που εκδόθηκε από το
Δασαρχείο αταλάντης για
την μελέτη: “Εκούσιος
Αναδασμός
Αγροκτήματος Δ.Δ.
Σφάκας Ελάτειας ν.Α.
Φθιώτιδας (4.100
στρέμματα περίπου)
-”ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ”
Έγγραφο 7318/93710/244-2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής
Δαπάνη δημοσίευσης
πράξης Χαρακτηρισμού
στη θέση “Μιριαλιώτικα”
που εκδόθηκε από το
Δασαρχείο αταλάντης για
την μελέτη: “Εκούσιος
Αναδασμός
Αγροκτήματος Δ.Δ.
Σφάκας Ελάτειας ν.Α.
Φθιώτιδας (4.100
στρέμματα περίπου)
-”ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ”
Έγγραφο 7318/93710/244-2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής
Δαπάνη για την ανάθεση
εργασιών υποστήριξης
της Διεύθυνσης
Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

02.01.073.0721.
01

02.01.073.0841.
01

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

32,00

120,00

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά

70,00

02.01.073.0841.
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά

70,00

02.01.073.0871.
01

5.000,00

4.759,70

240,30

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
7.250,00
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ΠΟΛΥΕΤΗΣ
Έτος 2019: 7.250,00
Έτος 2020: 7.250,00

8

19REQ004950886 2019-0515
Δαπάνη για την ανάθεση
εργασιών
“Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες για την
υποστήριξη της
Διεύθυνσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Σ.Ε.”

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

9.000,00

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
Έτος 2019: 9.000,00€
Έτος 2020: 9.000,00€

9

19REQ004949582 2019-0515
Δαπάνη διορισμού
δικαστικού επιμελητή για
διενέργεια επίδοσης
(εντολή με αριθμό ΒΑΒ
Τριμελούς 39/2019 και
αριθμό βιβλίου Εφέσεων
106/2019 αίτηση
καθορισμού οριστικής
τιμής μονάδος κατά της
αριθμ. 124/2018
απόφασης Μονομελούς
Εφετείου Λαμίας)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

107,63

Έγγραφο 107644/582/165-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

10

Δαπάνη διορισμού
δικαστικού επιμελητή για
διενέργεια επίδοσης
(εντολή με αριθμό ΒΑΒ
Τριμελούς 39/2019 και
αριθμό βιβλίου Εφέσεων
106/2019 αίτηση
καθορισμού οριστικής
τιμής μονάδος κατά της
αριθμ. 124/2018
απόφασης Μονομελούς
Εφετείου Λαμίας)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

1.869,30

Έγγραφο 103499/563/0905-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

11

12

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
κατάθεση αίτησης για
λογαριασμό της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Λαμίας (αίτηση
καθορισμού οριστικής
τιμής μονάδος)
Έγγραφο 109678/589/165-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Εφετείο
Λαμίας (αγωγή εταιρείας
“Νικόλαος Τράκος &
Συνεργάτες Ε.Ε.”)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

668,36

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
913,88
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Έγγραφο 109675/587/165-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

13

14

15

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
και εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. ενώπιον της
Επιτροπής του αρ.18 του
Ν. 2218/1994 (σχετικά με
σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης με την
¨Αναπτυξιακή Φθιώτιδας
Α.Ε. Ο.Τ.Α.”Έγγραφο 109001/586/155-2019 - ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικαστικού επιμελητή για
τη διενέργεια επίδοσης
(οριστική έκθεση
αποτελεσμάτων εκτάκτου
διαχειριστικού Ελέγχου
στο φορέα “Πανελλήνια
Έκθεση Λαμίας (Π.Ε.Λ.)”
Έγγραφο 108964/585/165-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Δαπάνη προμήθειας
ειδών καθαρισμού για τις
ανάγκες του 46ου
Βαθμολογικού Κέντρου με
έδρα το 3ο Γυμνάσιο
Λαμίας.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

2.182,40

02.01.073.0871.
01

02.01.073.1231.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

43,40

91.005,68

57.145,24

33.860,44

300,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Προμήθεια ειδών
καθαριότητας

Έγγραφο 2891/9-5-2019
Δ/νσης Β/Βάθμιας
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

- Ανακαλεί μερικώς την Α/Α 193/2019 δέσμευση πίστωσης: “ Εργοδοτική Εισφορά υπέρ
ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)”, ποσού : 2.000,00€
- Ανακαλεί μερικώς την Α/Α 193/2019 δέσμευση πίστωσης: “ Εργοδοτική Εισφορά υπέρ
ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)”, ποσού : 1.250,00€ .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1090
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
106542/1576/14.06.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019 ως
εξής:
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

Πληρωμή Αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία δέκα
(10) υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων για τους
Μήνες Ιανουάριο
Φεβρουάριο και Μάρτιο
Πληρωμή αμοιβής για
εργασία κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και τις νυχτερινές
δέκα (10) υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
για τους Μήνες Ιανουάριο
Φεβρουάριο και Μάρτιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

02.04.073.0511.01

Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία

4.637,95

02.04.073.0512.01

Αμοιβή για εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες

2.490,59

3.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών OTE
έτους 2019

02.04.073.0824.01

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

410,00

4.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2019

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

447,00

1.

2.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

7.985,54

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

1.

πληρωμή δαπάνης
για εκτύπωση 100
δελτίων στάθμευσής
Α μ.Ε.Α. σύμφωνα
με το αριθμ.
103252/1407
έγγραφο της Δ/νσής
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.0843.01

2.

πληρωμή δαπάνης
για συντήρηση της
κεντρικής μονάδας
του ψυκτικού
μηχανήματος του
Διοικητηρίου της
Π.Ε Φωκίδας
(ΑΔΑΜ:19REQ0049
36359)

02.04.073.0851.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Εκδόσειςεκτυπώσειςβιβλιοδεσία
(περιλαμβάνε
ται και η
προμήθεια
χαρτιού)
Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
κτιρίων
γενικά,
εγκαταστάσε
ων
στρατωνισμο
ύ,
ελλιμενισμού,

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

99,20

2.314,20

593,00

1.622,00

1.550,00

7.338,80

1.367,08

4.421,72
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

02.04.073.0879.01

Λοιπές
Αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

1.240,00

31.977,40

12.874,10

17.863,30

02.04.073.1311.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
εγκαταστάσε
ων

186,00

8.388,24

1.627,64

6.574,60

02.04.073.1311.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
εγκαταστάσε
ων

130,20

8.388,24

1.813,64

6.444,40

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω
γής

2.000,00

238.079,74

02.04.073.5262.01

Οδοιπορικά
αποζημίωση
και έξοδα
κίνησης
προσώπων
που
απασχολούντ
αι με την
διενέργεια
εκλογών

75.000,00

100.000,00

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

αερολιμένων
και λοιπών
μόνιμων
εγκαταστάσε
ων

3.

Πληρωμή δαπάνης
παροχή υπηρεσιών
συμβούλου
ποιότητας σε ετήσια
βάση ανεξαρτήτως
πεδίου, από
1/8/2019 έως
31/7/2020 με στόχο
την συνεχιζόμενη
υποστήριξη και
παρακολούθηση του
εφαρμοζόμενου
συστήματος
διαχείρισης της
ποιότητας σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του
πρότυπου
iso9001:2015

4.

πληρωμή δαπάνης
για την προμήθεια
ψυκτικού υγρού του
ψυκτικού
μηχανήματος του
Διοικητηρίου της
Π.Ε Φωκίδας.
(ΑΔΑΜ:19REQ0049
36359)

5.

πληρωμή δαπάνης
για την προμήθεια
υαλοπινάκων στα
γραφεία της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

6.

Πληρωμή δαπάνης
για ημερήσια
αποζημίωση και
λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εποχιακών
υπαλλήλων
(γεωπόνοι –
Τομεάρχες) που
ασχολούνται με το
πρόγραμμα
Δακοκτονίας 2019.

7.

Πληρωμή δαπάνης
για Οδοιπορικά
αποζημίωση και
έξοδα κίνησης
προσώπων που
απασχοληθούν με
την διενέργεια
εκλογών των
Ευρωεκλογών των
δημοτικών
περιφερειακών της
26.05.2019 καθώς
και των

195.044,66 41.035,08

0,00

25.000,00
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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

80.205,40

396.486,62

213.320,12

102.961,10

επαναληπτικών
εκλογών της
02.06.2019

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1091
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Οικ.107183/1589/14/5/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεσης των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147). Οι ανάγκες αυτές
προέκυψαν λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου χώρου για την μετάδοση των αποτελεσμάτων και
διαμορφώθηκε κατάλληλα χώρος με δίκτυο υπολογιστών.

A/A

1

2

Δαπάνη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΨΗΛΩΝ
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Η/Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 26ΗΣ ΜΑΙΟΥ
2019

Προμηθευτής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ε.ΚΑΨΑΛΗΣΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΗΛ.:2265023351
ΑΦΜ:042734151
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΒΑΣ-ΣΕΗΝΟΦ»,
ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 20, 33
100, ΆΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.:2265028129
ΑΦΜ:999917212
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 935
ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗΠΞΛ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:5261

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 935
ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗΠΞΛ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:5261

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
2397/24-4-2019
Α/Α 2506
ΑΔΑ: 6ΒΥΑ7ΛΗΤΚΗ

Αρ. Δέσμευσης
2397/24-4-2019
Α/Α 2506
ΑΔΑ: 6ΒΥΑ7ΛΗΤΚΗ

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

2.356,00
ΕΥΡΩ

470,00
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1092
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ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.283,40 €, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Αράχοβα - Λιβάδι,
θέση «Κοκκινόβραχος», από 07-02-2019), Π. Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2365/108516/15-052019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 1.283,40 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών για
το έργο: Εργασίες άρσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Αράχωβα - Λιβάδι, θέση
«Κοκκινόβραχος» και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Βοιωτίας για την χρονική
περίοδο 2018-2019 του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου
2014ΕΠ 56600012 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 Hp

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

ΜΕ 64554

07/02/2019
έως
09/02/2019

1.283,40

ΣΥΝΟΛΟ

1.283,40
Ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1093
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
109650_3040/16-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και αφού έγινε ο
απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):

A/A

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
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A/A

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Η.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ
ΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

926/22-04-19

Δαπάνη

1

2

Ανάθεση για
προμήθεια των
αναγκαίων ειδών
για τη διενέργεια
των προσεχών
αυτοδιοικητικών
εκλογών καθώς και
των εκλογών για
την ανάδειξη των
μελών του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου του
Μαΐου 2019
Ανάθεση για
προμήθεια φωτ/κου
μηχ/τος για τις
ανάγκες διενέργειας
των προσεχών
εκλογών

ΑΦΜ 082567885

ΑΔΑ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

2414/24-4-19
073.5261.01

ΑΔΑ

6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ

Ω9ΕΖ7ΛΗ-Θ3Ε

985/07-05-19

2483/10-5-19

ΑΔΑ

ΑΔΑ

ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΜΠ

6ΔΠ57ΛΗ-95Μ

ΩΖΣΝ7ΛΗ-3Χ9

ΑΦΜ 999469110

&

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1035/13-05-19

2505/16-5-19

ΑΔΑ

ΑΔΑ

ΨΧΧ37ΛΗ-Π1Ι

Ω0ΦΑ7ΛΗ-ΓΑΖ

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Ποσό

073.5261.01

14.909,88€

&

4.935,20€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1094
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019, Π. Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 109662_3041/16
- 5 -2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή φωτ/κου και
τονερ υπηρεσιών της ΠΕ
Βοιωτίας,σύμφωνα με το
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

Κ.Α.Ε.

02.05.073.1699.
01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Λοιπές προμήθειες

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

328,60

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

16.114,94

13.965,22

2.149,72
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2

Προμήθεια υλικών(ορυκτων
ινών, συρτών) για επισκευή
στα κτίρια της ΠΕ
Βοιωτίας,σύμφωνα με το
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.1699.
01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Λοιπές προμήθειες

322,40

651,00

16.114,94

14.293,82

16.114,94

14.293,82

1.821,12

1.821,12

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1095
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής δαπανών: α) Ελέγχου
ΚΤΕΟ - ταχογράφου, ανανέωσης – θεώρησης των αδειών κυκλοφορίας των δικύκλων, έτους
2019 της ΔΤΕ ΠΕ Εύβοιας και β) κάλυψης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ΠΕ Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 99206/3265/16-05-2019
και β) 104438/3431/14-05-2019 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
Εγκρίνει :

αποφασίζει ομόφωνα

α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού € 450,00 σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ειδικού Φορέα
02073 και Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0899.01 του οικονομικού έτους 2019 με υπόλογο τον
Ευάγγελο Πολίτη του Νικολάου, αναπλ. προϊστάμενο Τ.Μ.Ε. της ΠΕ Ευβοίας για την πληρωμή
δαπανών ελέγχου ΚΤΕΟ - ταχογράφου για τα εξής οχήματα: ΚΗΗ6100, ΚΗΗ4806, KΗY6249,
HH6869, KHH6146, KHH6117 και δαπάνη ανανέωσης – θεώρησης των αδειών κυκλοφορίας
των δικύκλων TMA8023, TMA8024, έτους 2019 .
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 31/12/2019 .
β) την έκδοση Χ.Ε.Π ποσού 848,20 €, σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας, Ειδικού Φορέα 02073 και στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου 0719.01 για
ποσό 128,20 € και 0722.01 για ποσό 720,00€, του οικονομικού έτους 2019 με υπόλογο την
Σοφία Παπανικολάου (υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Εύβοιας) για την πληρωμή δαπάνης που αφορά έξοδα μετακίνησης, εισιτήρια πλοίου και
διαμονής δικής της, της Κωνσταντίνας Τσιαπάλη (υπάλληλο Δνσης Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας) και του οδηγού Δημητρίου Μπουρμά, στη Σκύρο από 10 Ιουνίου έως 13 Ιουνίου 2019
στα πλαίσια διενέργειας ελέγχου σε σταυλικές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων.
Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 30/09/2019 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1096
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 109125/3580/16-052019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019, για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και
δεν ενταλματοποιήθηκαν και για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το 2019, ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

λοιπά έξοδα μετακίνησης 7
υπαλλήλων του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα Ιούνιο
2019

ΚΑΕ

02.02.073.0719.
01

1

2

λοιπά έξοδα μετακίνησης 1
υπαλλήλου του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της
Έργων ΠΕ Ευβοίας για το
μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 99861/247/7-5-2019
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων ΠΕ
Ευβοίας

02.02.073.0719.
01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Λοιπά
έξοδα
μετακίνηση
ς
(περιλαμβά
νονται το
αντίτιμο
των
εισιτηρίων
εσωτερικού
&
εξωτερικού,
η
χιλιομετρικ
ή
αποζημίωση
, η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος
και η
μίσθωση
αυτοκινήτο
υ Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ
0715,0716,0
717
Λοιπά
έξοδα
μετακίνηση
ς
(περιλαμβά
νονται το
αντίτιμο
των
εισιτηρίων
εσωτερικού

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

543,42

80,00
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λοιπά έξοδα μετακίνησης 10
υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ευβοίας για το
μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 100917/2633/7-52019 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

3

02.02.073.0719.
01

&
εξωτερικού,
η
χιλιομετρικ
ή
αποζημίωση
, η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος
και η
μίσθωση
αυτοκινήτο
υ Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ
0715,0716,0
717
Λοιπά
έξοδα
μετακίνηση
ς
(περιλαμβά
νονται το
αντίτιμο
των
εισιτηρίων
εσωτερικού
&
εξωτερικού,
η
χιλιομετρικ
ή
αποζημίωση
, η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος
και η
μίσθωση
αυτοκινήτο
υ Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ
0715,0716,0

650,00
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717

λοιπά έξοδα μετακίνησης 14
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 2560/Φ34/8-5-2019
Της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
Ευβοίας

02.02.073.0719.
01

4

λοιπά έξοδα μετακίνησης 5
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Ιούνιο 2019

5

02.02.073.0719.
01

Λοιπά
έξοδα
μετακίνηση
ς
(περιλαμβά
νονται το
αντίτιμο
των
εισιτηρίων
εσωτερικού
&
εξωτερικού,
η
χιλιομετρικ
ή
αποζημίωση
, η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος
και η
μίσθωση
αυτοκινήτο
υ Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ
0715,0716,0
717
Λοιπά
έξοδα
μετακίνηση
ς
(περιλαμβά
νονται το
αντίτιμο
των
εισιτηρίων
εσωτερικού
&
εξωτερικού,
η
χιλιομετρικ
ή
αποζημίωση
, η δαπάνη

952,89

185,00
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λοιπά έξοδα μετακίνησης 30
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 98380/5536/6-52019 της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0719.
01

6

7

Λοιπά έξοδα μετακίνησης 4
υπαλλήλων Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα Ιούνιο
2019
Έγγραφο 98257/1651/3-52019 της Δ/νσης Υγείας της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0719.
01

διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος
και η
μίσθωση
αυτοκινήτο
υ Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ
0715,0716,0
717
Λοιπά
έξοδα
μετακίνηση
ς
(περιλαμβά
νονται το
αντίτιμο
των
εισιτηρίων
εσωτερικού
&
εξωτερικού,
η
χιλιομετρικ
ή
αποζημίωση
, η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος
και η
μίσθωση
αυτοκινήτο
υ Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ
0715,0716,0
717
Λοιπά
έξοδα
μετακίνηση
ς
(περιλαμβά
νονται το

700,00

225,15

107.391,48

91.863,07
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ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 5
υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Ιούνιο 2019

02.02.073.0721.
01

8

9

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 30
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 98380/5536/6-52019 της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0721.
01

αντίτιμο
των
εισιτηρίων
εσωτερικού
&
εξωτερικού,
η
χιλιομετρικ
ή
αποζημίωση
, η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος
και η
μίσθωση
αυτοκινήτο
υ Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ
0715,0716,0
717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμ
ένων στο
εσωτερικό
&
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμ
ένων στο
εσωτερικό
&
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717

12.191,95

130,00

870,00
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10

11

12

13

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 7
υπαλλήλων του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα Ιούνιο
2019

02.02.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 10
υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ευβοίας για το
μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 100917/2633/7-52019 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0721.
01

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 4
υπαλλήλων Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα Ιούνιο
2019
Έγγραφο 98257/1651/3-52019 της Δ/νσης Υγείας της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 14
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 2560/Φ34/8-5-2019
Της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
Ευβοίας

02.02.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμ
ένων στο
εσωτερικό
&
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμ
ένων στο
εσωτερικό
&
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμ
ένων στο
εσωτερικό
&
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717
Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμ
ένων στο
εσωτερικό
&
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και

250,00

650,00

440,00

740,00
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0717

14

15

16

17

18

19

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 1
υπαλλήλου του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της
Έργων ΠΕ Ευβοίας για το
μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 99861/247/7-5-2019
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων ΠΕ
Ευβοίας

02.02.073.0721.
01

Έξοδα διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό & εξωτερικό 10
υπαλλήλων της ΠΕ Ευβοίας
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα Ιούνιο
2019
Έγγραφο 100917/2633/7-52019 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας
Έξοδα διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό & εξωτερικό 30
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 98380/5536/6-52019 της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΠΕ Ευβοίας
Έξοδα διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό & εξωτερικό 4
υπαλλήλων Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
Ευβοίας για το μήνα Ιούνιο
2019
Έγγραφο 98257/1651/3-52019 της Δ/νσης Υγείας της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0722.
01

Έξοδα διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό & εξωτερικό 1
υπαλλήλου του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της
Έργων ΠΕ Ευβοίας για το
μήνα Ιούνιο 2019
Έγγραφο 99861/247/7-5-2019
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων ΠΕ
Ευβοίας
παροχή υπηρεσιών για τον
καθαρισμό/απολύμανση ενός
(1) υπηρεσιακού οχήματος
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
(ΤΜΕ) της Π.Ε. Ευβοίας για
το έτος 2018

02.02.073.0722.
01

02.02.073.0722.
01

02.02.073.0722.
01

02.02.073.0861.
02.

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμ
ένων στο
εσωτερικό
&
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717
Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717
Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων

11.190,00
30,00

43.090,00

28.790,00

400,00

300,00

120,00

40,00

15.000,00

69,44

1.470,00

4.480,00

1.316,88

9.660,00

83,68
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20

21

22

Παροχή υπηρεσιών για την
εκτέλεση κηποτεχνικών
εργασιών συντήρησης του
περιβάλλοντος χώρου του
Μεγάρου της ΠΕ Ευβοίας για
το έτος 2018
προμήθεια ειδών γραφικής
ύλης για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
εκπαίδευσης του νομού και
του Κ.Ε.Σ.Υ για το έτος 2019
αναλυτικά:
για το έτος 2019 20.000,00€
για το έτος 2020 31.628,64€
19REQ004935523
Έγγραφο 106285/3491/13-52019 του τμ. Προμηθειών της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0899.
02

δαπάνη οδοιπορικών της
Δ/νσης Αγροτ. Οικ. &
Κτην/κής στο Πρόγραμμα
καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς για το μήνα Ιούνιο
2019
Έγγραφο 98379/5535/6-52019 της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0524
1.01

02.02.073.1111.
01

ΣΥΝΟΛΟ

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

413,33

22.613,86

20.000,00

60.000,00

700,00

1.184.016,59

28.489,23

1.433.581,9
3

22.200,53

0,00

Προμήθεια
χαρτιού
γραφικά είδη
και λοιπών
συναφών
υλικών
35.394,93

4.605,07

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγή
ς
762.555,10

849.329,3
9

420.761,49

555.763,31

2. α) Ανακαλεί την δέσμευση με ΚΑΕ 0861.01 του ποσού των 70,00, αρ. δέσμευσης 2060, λόγω
μη χρήσης .
β) Ανακαλεί την δέσμευση με ΚΑΕ 0899.01 του ποσού των 413,33, αρ. δέσμευσης 911,
λόγω μη χρήσης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1097
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:
109146/3582/16/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι στους
προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» .
.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1098
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 109127/3581/16-052019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων-λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

ΚΑΕ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

1ος λογαριασμός του
έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ
Δ.Σ.ΑΡΓΥΡΟΥ Δ.ΔΥΣΤΙΩΝ»το οποίο
είναι ενταγμένο στο έργο
«Αποπληρωμή ανεξόφλητων
οφειλών έργων πρώην ΟΣΚ»
Χρημ: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Σχετ: αρ. πρωτ.: 101496/2669/1305-2019 έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευβοίας.
 Προϋπολογισμός έργου:
 Σύμβαση έργου:
 Πληρωμές μέχρι σήμερα
 Παρόντας λογαριασμός:
 Σύνολο
 Υπόλοιπο εγκρίσεων

ΓΙΟΥΡΙ
ΠΟΛΥΧΡΟΝ
ΙΔΗΣ

10.340,06

02.02.071.9779.02

40.000,00
26.800,07
0,00
10.340,06
10.340,06
16.460,01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1099
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
95391/3333/14/5/2019 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 παράταση διάρκειας σύμβασης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΝ 30-06-2018 (αρ. 21 του ν. 4563/2018 –
ΦΕΚ 169 Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Σε εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω άρθρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
παρατείνεται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2019 η σύμβαση του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. για τα τμήματα και τα δρομολόγια που ήταν σε ισχύ την 30-06-2018 μέχρι την
30-06-2019 για την ομαλή ολοκλήρωση των δρομολογίων που προέκυψαν για τις ανάγκες
διεξαγωγής των ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.
4563/2018, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 101 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α ΦΕΚ 50/τ.Α’/26-032019), με τις εξής τροποποιήσεις:
1) Αναπροσαρμογή του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών εφόσον κοινοποιηθούν νεότερα
στοιχεία.
2) Αντικατάσταση του 5ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ με το 6ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ.
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3) Κατάργηση δρομολογίου ΓΕΛ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Αναλυτικότερα:
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Α/Α

1

2

3

4

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΑΡ.
ΜΑΘ.

ΕΞΕΤΑΣΤΙ
ΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΓΕΛ

[25+5]

ΓΕΛ Κ.

Ελάτειας

=31

Τιθορέας

ΓΕΛ

[22+3]

ΓΕΛ Κ.

Αμφίκλειας

=25

Τιθορέας

ΓΕΛ

[8+5]=

ΓΕΛ

Μαρτίνου

13

Μαλεσίνας

ΓΕΛ
Λιβανατών

---

ΓΕΛ
Αταλάντης

ΔΡΟ

ΕΙΔΟΣ

ΑΝΑΔΟΧ

Μ

ΑΥΤ.

ΟΣ

ΜΕΓΑΛΟ
2

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ

2

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
ΜΙΚΡΟ

2

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

2

ΑΡΙΘΜ
ΑΦΜ

ΟΥ

ΥΠΕΡΑΣΤ
ΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ

090009421

Οχήματα
σύμφωνα με
προσφορά

ΥΠΕΡΑΣΤ

Λεωφορεία –

ΦΘΙΩΤΙΔ

090009421

Οχήματα
σύμφωνα με

ΑΣ ΑΕ

προσφορά

ΥΠΕΡΑΣΤ

Λεωφορεία –

ΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔ

ΚΟΣΤΟΣ

Λεωφορεία –

ΑΣ ΑΕ
ΙΚΟ ΚΤΕΛ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ

090009421

Οχήματα
σύμφωνα με

ΑΣ ΑΕ

προσφορά

ΥΠΕΡΑΣΤ

Λεωφορεία –

ΜΙΚΡΟ

ΙΚΟ

Οχήματα

ΛΕΩΦΟ

ΚΤΕΛ

ΡΕΙΟ

ΦΘΙΩΤΙΔ

090009421

σύμφωνα με

51,24

69,98

62,08

ΚΑΤΑΡΓΗΣ
Η

προσφορά

ΑΣ ΑΕ
ΓΕΛ
5

Μακρακώμ
ης
ΓΕΛ Ν.

6

Μοναστηρί
ου

[334]=29

ΓΕΛ
Σπερχειάδα

ΜΕΓΑΛΟ
2

ς

[18-

ΓΕΛ

7]=11

Δομοκού

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
ΜΙΚΡΟ

2

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΥΠΕΡΑΣΤ
ΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔ

Λεωφορεία –
090009421

προσφορά

ΥΠΕΡΑΣΤ

Λεωφορεία –

ΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔ

090009421

ΑΣ ΑΕ

7

Υπάτης

2]=11

ΑΠΟ 5ο
ΓΕΛ
Λαμίας σε
6ο ΓΕΛ

Οχήματα
σύμφωνα με

51,24

59,24

προσφορά
Λεωφορεία –

ΙΗΣΗ
[13-

σύμφωνα με

ΑΣ ΑΕ

ΤΡΟΠΟΠΟ

ΓΕΛ

Οχήματα

ΜΙΚΡΟ
2

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

Οχήματα

ΥΠΕΡΑΣΤ
ΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔ

σύμφωνα με
090009421

προσφορά

67,27

ΑΣ ΑΕ

Λαμίας
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ΕΠΑΛ
8

Μακρακώμ
ης

9

[13+7]
=20

ΕΠΑΛ

[19-

Αταλάντης

3]=16

1ο ΕΠΑΛ
Λαμίας

ΜΙΚΡΟ
2

ΛΕΩΦΟΡ

(Γαλανέικα)

ΕΙΟ

1ο ΕΠΑΛ

ΜΙΚΡΟ

Λαμίας
(Γαλανέικα)

2

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΥΠΕΡΑΣΤ
ΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔ

Λεωφορεία –
090009421

Οχήματα
σύμφωνα με

ΑΣ ΑΕ

προσφορά

ΥΠΕΡΑΣΤ

Λεωφορεία –

ΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔ

090009421

ΑΣ ΑΕ

Οχήματα
σύμφωνα με

119,77

227,78

προσφορά
708,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1100
ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Σχολ.Έτους 2018-2019, με διαπραγμάτευση. Π. Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ.: 104592_2898/10
-05-2019 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 διαπραγμάτευση (σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.8 του ν.4415/2016) των νέων
δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Π.Ε.Βοιωτίας, που θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες
Εξετάσεις 2019, προϋπολογισμού 25.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. ήτοι 31.000,00 € με ΦΠΑ .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1101
ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης : «Μεταφοράς μαθητών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ευρυτανίας προς τα εξεταστικά κέντρα Ευρυτανίας κατά την διεξαγωγή των
πανελληνίων εξετάσεων 2019, σχολικού έτους 2018-2019, Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 107929/1635/16
Μαΐου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δρομολογίων στους αναδόχους του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ για το έργο: «Μεταφορά μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευρυτανίας προς τα εξεταστικά κέντρα Ευρυτανίας κατά την διεξαγωγή των πανελληνίων
εξετάσεων 2019, σχολικού έτους 2018-2019» έπειτα από την ανωτέρω 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 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1102
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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
Βασίλειος Φακίτσας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Αργυρίου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία Μίλη

Δημήτριος Τιμπλαλέξης
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
A/A
1.

Δαπάνη
Προμήθεια είκοσι (20) stick ψηφιακών
υπογραφών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

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

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
85172/2909

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

928/22-04-2019
Πρακτικό 16ο, θέμα: 49ο, α/α: 9
ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1723

805/08-04-2019
Πρακτικό 14ο, θέμα: 48ο, α/α: 4
ΑΔΑ: 6ΚΡΥ7ΛΗ-Ξ6Η

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0823

95036/3104
ΑΔΑ: Ω0157ΛΗ-9ΑΑ
ΑΔΑΜ:
19REQ004869725

928/22-04-2019
Πρακτικό 16ο, θέμα: 49ο, α/α: 8
ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1699

95032/3100
ΑΔΑ: 6ΗΚ37ΛΗ-Γ0Β

Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό

95036/3104
ΑΔΑ: Ω0157ΛΗ-9ΑΑ
ΑΔΑΜ:
19REQ004869725

1.240,00€

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2.

3.

Παροχή
υπηρεσιών
διακίνησης
επείγουσας
αλληλογραφίας
(Ταχυμεταφορές) των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης
του νομού, για τα έτη 2019 – 2020.

TAS COURIER
Αλέξιος Σαματίδης
Μαυρογένους 2 Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 066121433

72025/2566

10.000,00€

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΟΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Προμήθεια ενός (1) αφυγραντήρα για την
Έπιπλα-Ηλεκτρικές Συσκευές
αποθήκη αναλωσίμων, υλικών, γραφικής
Ελ. Βενιζέλου 76 Χαλκίδα 34100
ύλης στο υπόγειο πάρκινγκ, του
ΑΦΜ: 999189462
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

85172/2909

200,00€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Α

Β

Γ

ΦΟΥΡΝΑ

ΚΡΕΝΤΗΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ

ΔΑΦΝΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
(ώρα προσέλευσης
μαθητών 08:00
π.μ.)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
(ώρα προσέλευσης
μαθητών 08:00
π.μ.)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

ΣΕ (€)
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜ. ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΔΡΟΜΟΛ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Α/Α

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018-ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)
ΑΝΕΥ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΜΕ
ΦΠΑ
24%

ΜΕ

7/6/2018

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟ

10/6/2018

ΦΗ

12/6/2018

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

14/6/2018

Ι.Κ.Ε.

2

1%

83,16

5

415,80

99,79

515,59

ΤΑΞΙ

18/6/2019
ΜΕ

7/6/2018

3

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟ

10/6/2018

(2Κρ

ΦΗ

12/6/2018

έντη,

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

14/6/2018

1Κερ

Ι.Κ.Ε.

18/6/2019

ασοχ

8%

79,21

5

396,05

95,05

491,10

ΤΑΞΙ

ώρι)
ΜΕ

7/6/2018

ΕΠΙΣΤΡΟ

10/6/2018

1

28%

74,39

5

371,95

89,27

461,22

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
(ώρα προσέλευσης
μαθητών 08:00
π.μ.)

ΦΗ

12/6/2018

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14/6/2018
18/6/2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.183,80 €

284,11 €
1.467,91 €
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