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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 7ης Μαΐου 2019
Αριθμός Πρακτικού 17
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 7 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη 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.) 96843/1079/2-05-2019
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.16/22-04-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 90236/2067/19-04-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας για εκτέλεση επειγουσών εργασιών απομάκρυνσης κατολισθήσεων στην
Επαρχιακή Οδό Νο 10 Παραλίμνιο - Δάφνο - Διχώρι, Π.Ε.Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 3o:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55978/147 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας
περί αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας
(χιονόπτωση από 12-03-2019) .
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης 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) (αντιπλημμυρικές & αποχιονιστικές εργασίες), Π.Ε. Φθιώτιδας .
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 90969/372/22-04-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 22/4/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: “Έργα άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 20182019” του έργου : “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών της ΠΕ Φθιώτιδας” .
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αρ. 55673/141/12-3-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση βροχοπτώσεων που έλαβαν
χώρα από 12-03-2019 στο Νομό Εύβοιας, Π.Ε. Εύβοιας .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 8o: Ανάθεση σύμβασης του έργου: «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας
Τολοφώνας » μετά από διάλυση εργολαβίας, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
συρματοκιβωτίων στο χείμαρρο Τολοφώνας Β’ Φάση », Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας για τα έτη 2018-2019, υποέργο : Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή
οδό αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης», Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ολοκλήρωση
ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα - Όρια Νομού», Π. Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: “Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αγίου Αιδηψού”, Π.Ε.
Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την: «Μελέτη
αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών Ναών Αττάλης», Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού
Ηράκλειας - Δαμάστας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της: «Μελέτης βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου Δάφνη - όρια Νομού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου :«Επισκευές στις
κτιριακές εγκαταστάσεις Γυμνασίου - Λυκείου Μώλου», προϋπολογισμού: 20.200,00 € με Φ.Π.Α.,
Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/17-04-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών: «Προμήθειας Τροφίμων και
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ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές
Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη
2018 – 2019», Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση: α) της δαπάνης και β) της διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για
την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΠΕ Φθιώτιδας”,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α., και γ) των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια βιομηχανικών ειδών (εργαλεία) για
τις ανάγκες του Τμ. Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.”, προϋπολογισμού
5.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευής και
συντήρησης χορτοκοπτικών μηχανημάτων, αλυσοπρίονων και κονταροπρίονων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.”, προϋπολογισμού 3.700,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια βιομηχανικών ειδών (μηχ/των οχημάτων) για τις ανάγκες του Τμ. Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.”,
προϋπολογισμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3)
κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής (Αρκαδίου
6 - Λαμία) Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 3.000,00€ με ΦΠΑ., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση επαναπροκήρυξης: α) Διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για
«Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών», συνολικού ποσού 39.999,99 € με ΦΠΑ» και β) των όρων
της Διακήρυξης, Π.Ε. Φωκίδας .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 110739/4128/15-5-2018 σύμβασης
για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.
Φθιώτιδας, ως προς το άρθρο 4, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Συντήρηση
ανελκυστήρα του κτιρίου της Π.Σ.Ε. (Διοικητήριο) Λ. Καλυβίων 2, για το έτος 2019”, συνολικού
προϋπολογισμού 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών,
μετεγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού και ανανέωση καρτών παρόχου κινητής τηλεφωνίας
για το σύστημα παρακολούθησης καιρικών συνθηκών του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού έως 4.600,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του “Προγράμματος Περισυλλογής και Διαχείρισης ή και
Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη εγκεφαλικού
ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας,
Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, προϋπολογισμού
1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης (αριθμ. Διακήρυξης:
1ΔΚΠ/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
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ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 39η Διεθνή Έκθεση Οίνου “LONDON WINE FAIR 2019”, που
θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Mαϊου στο Λονδίνο, στην Αγγλία, Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη μεταφορά
Μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 20182019 (Ιανουάριος 2019 –Φεβρουάριος 2019-Μάρτιος 2019), Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών β΄φάσης του
Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Επιστημονική - Ερευνητική Μελέτη Επανακαθορισμού
Υγειονομικού Χάρτη Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», Π. Ε.
Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τον επετειακό εορτασμό
της ιστορικής μάχης της 8ης Μαΐου 1821 στο Χάνι της Γραβιάς, που θα τελεσθεί φέτος την 10η,
11η και 12η Μαΐου 2019, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 33ο: 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 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες –προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ανάκληση δέσμευσης πίστωσης», Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019», Π. Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
Π.Ε. Φθιώτιδας .
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ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία
για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής των επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3
της ΚΥΑ 50025/19-9-2018 για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018 του
σχολικού έτους 2018 – 2019, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση τροποποίησης της 2036/24-9-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος των αναθέσεων σχετικών δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών, στους προσωρινούς αναδόχους, Π.Ε. Εύβοιας .
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 47o: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών
δημοσίων σχολείων από την Π.Ε Ευβοίας – Ορισμός Επόπτη παρακολούθησης εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από την
Π.Ε Ευβοίας, των άρθρων 216, 219 και 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για ένα έτος, Π.Ε. Εύβοιας .
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση, εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας σε φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 49o: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2019 .
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, και
προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της, Βασίλειος Φακίτσας.
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κ. Βασιλείου
Φακίτσα, επτά(7):
Οι κ.κ. Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Θωμάς
Γρεβενίτης, Γεώργιος Γκικόπουλος και Παναγιώτης Ευαγγελίου .
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κος Χαράλαμπος Σανιδάς
καθώς και το αναπληρωματικό του μέλος .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
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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. .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος πριν την έναρξη της συνεδρίασης, απηύθυνε στην Διοίκηση
ερώτημα ως προς τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε σχέση με τα θέματα που έχουν θέσει σαν
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ .
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 ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019 .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική διότι, το
Πολυτεχνείο - το οποίο καλύπτει τα έξοδα της διαμονής και της αεροπορικής εταιρείας καθυστέρησε να αποστείλει τα σχετικά voucher, οπότε δεν θα είναι δυνατή η δέσμευση
πίστωσης σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Νομική Γνωμοδότηση σχετικά με την κήρυξη αναδόχων ως έκπτωτων
από την επιτροπή Μεταφοράς Μαθητών, ΠΕ Εύβοιας .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια του πληροφοριακού
συστήματος καταχώρησης και μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας”, προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α., ΠΕ Φθιώτιδας .
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 942
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 ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 96943/3363/02
/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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019 , ως εξής:
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

Δαπάνη μετακίνησης
υπαλλήλου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στην διοργάνωση “REMIX
International Mining
Conference & Workshop”
στην πόλη Wroclaw της
Πολωνίας από 14/5/2019
έως 17/5/2019

02.01.073.0721.
01

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

Α/Α

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

240,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

120.000,00

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

44.350,00

76.650,00

240,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 943
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Νομική Γνωμοδότηση σχετικά με την κήρυξη αναδόχων ως έκπτωτων
από την επιτροπή Μεταφοράς Μαθητών, ΠΕ Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 563/98204/3-052019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Δεν κάνει δεκτή την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας (τμήμα
προμηθειών), αποδεχόμενη την γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας, το
περιεχόμενο της οποίας αποτελεί την αιτιολόγηση της απόφασής της .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 944
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια του πληροφοριακού
συστήματος καταχώρησης και μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας”, προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α., ΠΕ Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 98058/3382/6-052019 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 απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας του πληροφοριακού συστήματος
καταχώρησης και μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”,
συνολικού ποσού 24.676,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα “Κ. Μαντές - Δ. Τσάμης Ο.Ε.”
(ΑΦΜ: 082785679, ΔΟΥ: Λαμίας, Ταχ. Δ/νση: Παπαμαύρου & Γιαννιτσιώτη - Λαμία), σύμφωνα
με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία
μας έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως:
Α/Α

Περιγραφή Υπηρεσιών

ΤΙΜΗ
(ΜΕ ΦΠΑ)

7

ΑΔΑ: 6ΔΠ57ΛΗ-95Μ

Α.

Προμήθεια αδειών εφαρμογής Web που υποστηρίζει τη διαδικασία καταχώρησης
δεδομένων για τις εκλογές σε ένα ενιαίο περιβάλλον για όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες του φορέα.

19.716,00€

Β.

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο
Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων στο διαδίκτυο.

2.480,00€

Γ.

Φιλοξενία σε εικονικές μηχανές (MS Azure Cloud Systems) για τέσσερις
εβδομάδες, δύο πριν και δύο μετά τις εκλογές.

2.480,00€

Δαπάνη (Με Φ.Π.Α.)

24.676,00€

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την αριθμ. 2398/24-42019 (ΑΔΑ: Ω2ΩΡ7ΛΗ-ΑΨ7, ΑΔΑΜ: 19REQ004875529) απόφαση δέσμευσης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε Λευκή ψήφο .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 945
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 16/22-04-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 16/22-04-2019 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 946
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 90236/2067/19-04-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας για εκτέλεση επειγουσών εργασιών απομάκρυνσης κατολισθήσεων στην
Επαρχιακή Οδό Νο 10 Παραλίμνιο - Δάφνο - Διχώρι, Π.Ε.Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 90938/2081/19-042019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
 Εγκρίνει την 90236/2067/19-04-2019 (ΑΔΑ:Ω65Ξ7ΛΗ-4Τ4) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας για εκτέλεση επειγουσών εργασιών απομάκρυνσης κατολισθήσεων στην
Επαρχιακή Οδό Νο 10 Παραλίμνιο - Δάφνο - Διχώρι, ως εξής:
- Απευθείας μίσθωση του αναγκαίου χωματουργικού μηχανήματος – οχήματος ιδιοκτησίας:
Α) Τριβήλου Βασιλείου, ΑΦΜ: 045669514, στην Επαρχιακή Οδό Νο 10 Παραλίμνιο - Δάφνο Διχώρι για λόγους εκτάκτου ανάγκης:
- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος και το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
- Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων
(CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε
μηχανήματος, (όπως προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα
εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2631/03-12-2018 απόφαση /πρακτικό 47 θέμα
7ον (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε που αφορά τις τιμές μίσθωσης
των ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2019 και με την συνολική δαπάνη με
ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.
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- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την
έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα . Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.
Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για : μίσθωμα μηχανήματος, ωρομίσθιο
του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων,
αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και επισκευή του
μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση ατυχήματος και
γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία μηχανήματος.


Εγκρίνει την μίσθωση του εν λόγω ιδιωτικού μηχανήματος υπό την μορφή απευθείας
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, που θα εκτελέσει τις εργασίες απομάκρυνσης των
κατολισθήσεων στην Επαρχιακή Οδό Νο 10 Παραλίμνιο - Δάφνο - Διχώρι της Π.Ε Φωκίδας
λόγω έκτακτης ανάγκης και εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 947

ΘΕΜΑ 3o:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55978/147 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας
περί αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας
(χιονόπτωση από 12-03-2019) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 92796/227/23-042019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 55978/147 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας περί
αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας (χιονόπτωση
από 12-03-2019), ως εξής:
1. Απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων για
λόγους εκτάκτου ανάγκης, ιδιοκτησίας :
Α)ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτύου(Επ.Οδός 8).
1.ΔΙΑΣΤ.ΚΡΙΑΤΣΙ-ΑΡΤΟΤΙΝΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
Β)ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6κ19)
1.ΓΡΑΒΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟ
2.ΓΡΑΒΙΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΙΑΣΤ.ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ.
Γ)ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6)
1. ΔΙΑΣΤ.ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ-ΑΝΩ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ
2. ΔΙΑΣΤ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
Δ)ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικου δικτίου(Επ.Οδός 27κ48)
1.ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΡΑΒΙΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ.
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2.ΑΜΦΙΣΣΑ-ΔΕΛΦΟΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ.
Ε)ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του οδικού δικτίου(Επ.Οδός8κ10κ13)
1.ΚΡΙΚΥΛΕΙΟ-ΖΟΡΙΑΝΟ.
2.ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ-ΔΑΦΝΟ.
ΣΤ)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου (Επ.Οδός 48-11-15-)
1.ΕΥΠΑΛΙΟ-Λ.ΜΟΡΝΟΥ
2.ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ-ΣΤΙΛΙΑ-ΜΗΛΕΑ.
3.ΚΑΜΠΟΣ.
Ζ)ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ-Γ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου(Επ.Οδός 5-11-12)
1.ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
2.ΠΥΡΑ-ΒΡΥΣΕΣ
3.ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΜΗΛΕΑ.
Η)ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου(Επ.Οδός 6)
1.ΓΡΑΒΙΑ-ΟΡ.ΝΟΜΟΥ
Θ)ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΤΕ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού δικτίου (ΕΠ.Οδός 4)
1.ΙΤΕΑ-ΔΕΣΦΙΝΑ.

Ι)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Για τον συνεχή εκχιονισμό του Οδικού σικτίου(Εθ, Οδός 48)

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ.
2.Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος και το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες αποχιονισμού (CPV9062000-9),
καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων (CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό
και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε μηχανήματος ,(όπως προκύπτουν από τα σχετικά
παραστατικά ,) την ημερομηνία - ημέρα εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2631/0312-2018 απόφαση /πρακτικό 47 θέμα 7ον (ΑΔΑ 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ)της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Σ.Ε που αφορά τις τιμές μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανηματων ανά ώρα εργασίας για το έτος
2019 και με την συνολική δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.
4.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την έντασή
του . Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα . Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών ¨Έργων , και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.
5.Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο , κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
6.Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα , αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.
7. Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για : μίσθωμα μηχανήματος, ωρομίσθιο
του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων,
αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και επισκευή του
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μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση ατυχήματος και
γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 948
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης 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) (αντιπλημμυρικές & αποχιονιστικές εργασίες), Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 91274/4974/2204-2019 β) 91266/4972/22-04-2019 και γ) 91271/4973/22-04-2019 έγγραφα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) την δαπάνη του υπ’ αριθμ. 91274/4974/22-04-2019 εγγράφου στην παρακάτω εταιρεία:
“ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, για την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών υποδομών στην
πρότερη μορφή της σε τμήμα του Μπεκιορέματος (πλησίον της συμβολής με την Γερμανική
τάφρο) ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 24.632,60 € με
Φ.Π.Α. 24%.
β) την δαπάνη του υπ’ αριθμ. 91266/4972/22-04-2019 εγγράφου στις παρακάτω εταιρείες:
- “ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου
Λαμιέων “, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 16.070,40 € με
Φ.Π.Α. 24%.
- “ΜΠΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας
στον οδικό άξονα ΕπΟ Πελασγίας - Ράχες και Πελασγία - Μύλοι", η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.091,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
γ) την δαπάνη του υπ’ αριθμ. 91271/4973/22-04-2019 εγγράφου στην παρακάτω εταιρεία:
- “ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ“ για τον καθαρισμό και απομάκρυνση των φερτών υλικών, την
διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων στο υδατόρεμα Αι Γιάννης
στην Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας,
ανέρχεται στο ποσό των 6.293,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 949
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 90969/372/22-04-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 22/4/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 92432/377/23-042019 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. 90969/372/22-04-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καταπτώσεις - κατολισθήσεις από 22/4/2019), ως εξής:
- Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
1)Τα με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΖ 8935, ΑΜΕ 3135, ΜΙΧ 5314 φορτηγά, το με αρ. κυκλ. ΜΕ
91706 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου, το ΜΕ 91707 μηχάνημα έργου
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τύπου φορτωτή ελαστικοφόρου και το με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΚ 7824 όχημα μεταφοράς των
ανωτέρω μηχανημάτων έργων, ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για την αποκατάσταση
της οδοποιίας στην Ε.Ο. Γαρδίκι - Πουγκάκια, στην Ε.Ο Παλαιόκαστρο - Ράχη Φουρνα και στην
Ε.Ο. Λουτρών Υπάτης - Λαδικού προκειμένου να αποκατασταθεί η στάθμη του οδοστρώματος
με χρήση αδρανών υλικών στα δύο πρώτα τμήματα και να προστατευτούν τα βάθρα της
γέφυρας στο τρίτο τμήμα ώστε να προστατευτούν οι ζωές και οι ιδιοκτησίες των χρηστών των
οδικών δικτύων καθώς και η αποκοπή της πρόσβασης λόγω επιδείνωσης των φαινομένων.
2) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 40661 μηχάνημα έργου τύπου διαμορφωτή γαιών, το με αρ.
κυκλοφορίας ΜΙΚ 7096 όχημα μεταφοράς των ανωτέρω μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
για την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 εκ , επιφάνειας περίπου 1.000,00 τ.μ. σε τέσσερις
θέσεις (ΧΘ 49+0.5, 51+0.1, 57+0.2, 58+0.4) στην Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου από την ίδια
εταιρία, προκειμένου να αποκατασταθεί η στάθμη του οδοστρώματος ώστε να προστατευτούν οι
ζωές και οι ιδιοκτησίες των χρηστών των οδικών δικτύων καθώς και η αποκοπή της πρόσβασης
λόγω επιδείνωσης των φαινομένων.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2632/2018
πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που 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 950
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ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: “Έργα άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 20182019” του έργου : “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών της ΠΕ Φθιώτιδας” .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
92564/5033/23/04/2019 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 πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του
υποέργου: “Έργα - άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019”.
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’’, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό (2%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 951
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της υπ’ αρ. 55673/141/12-3-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση βροχοπτώσεων που έλαβαν
χώρα από 12-03-2019 στο Νομό Εύβοιας, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 95529/2506/25-42019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού Π.Σ.Ε προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αρ.55673/141/12-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΖΜ7ΛΗ-ΓΤΟ) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, για τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των
βροχοπτώσεων που έλαβαν χώρα το Μάρτιο του 2019 στο Νομό Εύβοιας, ως εξής:
1) Έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων από τις 1203-2019 στο Νομό Εύβοιας, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας .
2) Ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
Π.Ε. Εύβοιας και των οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων). Οι δαπάνες θα
αφορούν την κάλυψη της χρήσης των μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών, σύμφωνα με
τους όρους που αναφέρονται σε αυτά και στην παράγραφο 4 του παρόντος.
3) Απευθείας μίσθωση των πιο κάτω ιδιοκτητών ιδιωτικών μηχανημάτων έργου:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ Ο.Ε.
ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ι. ΒΑΡΛΑΜΟΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΛΑΜΟΥ Ο.Ε.
ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜ. ΤΖΑΦΕΡΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΕΦ.ΛΥΜΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

29

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
TAF GROUP
AΓΡOEYBOIA IKE
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΪΔ
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΔΙΑ ΑΘ. ΜΠΕΣΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΚΕ
ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΡΗΣ [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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54
55
56
57
58

ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

4) Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό με
την υπ’ αρ. 2633/3-12-2018 (Πρακτικό 47ο/Θέμα 9ο) (ΑΔΑ:6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ), απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή σε
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών,
νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή
λειτουργία και εργασία του μηχανήματος.
5) Απευθείας ανάθεση και την κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών
μέσω του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» του Π.Δ.Ε. της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανύψωση της ανωδομής και την αποκατάσταση της
έδρασης του καταστρώματος επί του μεσόβαθρου της γέφυρας της Εθνικής Οδού στην είσοδο
της Ιστιαίας που αποτελεί την μοναδική οδική αρτηρία εισόδου της πόλης από την εταιρεία
ΕΛΕΜΚΑ, καθώς κρίθηκε ως επείγουσα η προσωρινή αποκατάσταση της ανωτέρω βλάβης μετά
το υπ’ αρ. 2667/8-3-2019 έγγραφο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και την από 10-3-2019 Έκθεση
Αυτοψίας τεχνικού υπαλλήλου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 952
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 8o: Ανάθεση σύμβασης του έργου: «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας
Τολοφώνας » μετά από διάλυση εργολαβίας, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 93380/2123/23-042019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1) Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη του έργου: «Προστασία διαβρωμένων ακτών
παραλίας Τολοφώνας» την εργοληπτική επιχείρηση “Δημήτριος Ε. Παπαγεωργίου ΕΔΕ”, με Α.Α.
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 65224 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα ένα και
ενενήντα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (41,99%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και
συνολικού ποσού σύμβασης 374.259,87€ χωρίς Φ.Π.Α.
2) Εξουσιοδοτεί την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας δια της προϊσταμένης της να συστήσει επιτροπή
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι την υπογραφή σύμβασης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 953
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«Αποκατάσταση
συρματοκιβωτίων στο χείμαρρο Τολοφώνας Β’ Φάση », Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 93647/2124/23 04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων στο
χείμαρρο Τολοφώνας Β’ Φάση», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80387 .
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον “ ΨΥΧΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ”, με Α.Α.
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 119639 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα επτά και μηδέν
δυο τοις εκατό (67,02%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 954
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας για τα έτη 2018-2019, υποέργο : Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή
οδό αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης», Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 94773/2144/24 -042019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : « Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας για τα έτη 2018-2019 υποέργο: Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή
οδό αρ.5 στην περιοχή Στρώμης » , με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80949 .
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον“ Προμηθέα ΑΤΕΒΕ (Ανώνυμη τεχνική
εμπορική βιομηχανική εταιρεία) ”, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 116612 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης Πενήντα ένα και έντεκα τοις εκατό ( 51,11%) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 955
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ολοκλήρωση
ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα - Όρια Νομού», Π. Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 93154/1074/23-042019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού
δικτύου Αγία Βλαχέρνα - Όρια Νομού» και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον μειοδότη
που είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός :

800.000,00 €

Δημοπράτηση την :

04-04-2019

Μειοδότης :

«ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ»

Προσφερθείσα μέση έκπτωση :

49,08%

ΑΦΜ:

061704207

Δ/νση:

Λαγκαδούλα, Ναύπακτος

Τηλ.:
e-mail:

26340-23405,
6944747278
roubas72@hotmail.com
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 956

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: “Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αγίου Αιδηψού”, Π.Ε.
Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 53465/1210
Φ.Ε./23/04/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 17-4-2019 πρακτικό ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Άγιου
Αιδηψού», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:74913.
2. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου, ήτοι της Ένωσης Οικονομικών
Φορέων “ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ – ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”.
3. Εγκρίνει την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αναδόχου
της Ένωσης Οικονομικών Φορέων “ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ – ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”.
4. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού του έργου τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής, ήτοι την εργοληπτική επιχείρηση «Αφοί Βαρελά Ανώνυμος Τεχνική Εργοληπτική
Κατασκευαστική Μελετητική Εμπορική Τουριστική Βιομηχανική Εταιρεία», με Α.Α. Προσφοράς
ΕΣΗΔΗΣ: 87867 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι έξι και τριάντα τοις εκατό
(26,30%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 957
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την: «Μελέτη
αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών Ναών Αττάλης», Π.Ε. Εύβοιας .
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Ο
Προεδρεύων
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ.οικ.93490/2469/Φ.M./23/04/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την «Μελέτη αποκατάστασης
τέμπλου βυζαντινών ναών Αττάλης», προεκτιμώμενης αμοιβής 12.000 € με ΦΠΑ, που αφορά
στον ορισμό ως προσωρινού αναδόχου τη σύμπραξη: «ΣΧΟΛΙΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς
Β.Ο.Π.=12,00, Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς UΤΠ = 74 και Συνολική Βαθμολογία της πλέον
προσφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής U= 76,40 (άρθρ.21.4 Διακ.).
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε Λευκή ψήφο .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 958
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού
Ηράκλειας - Δαμάστας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
93757/5109/24/4/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού
Ηράκλειας - Δαμάστας».
Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα δύο τοις εκατό (62,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 959
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της: «Μελέτης βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου Δάφνη - όρια Νομού Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 93717/5107/24-042019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου δάφνη όρια νομού Φωκίδας», κατά τριακόσιες εξήντα έξι (365)
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31 – 12 – 2019, λόγω καθυστέρησης έγκρισης της Μ.Π.Ε και
καθυστέρησης εκπόνησης της Ειδικής Γεωτεχνικής Μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 960
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου :«Επισκευές στις
κτιριακές εγκαταστάσεις Γυμνασίου - Λυκείου Μώλου», προϋπολογισμού: 20.200,00 € με Φ.Π.Α.,
Π.Ε. Φθιώτιδας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84753/4544/24-042019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευές στις κτιριακές
εγκαταστάσεις Γυμνασίου - Λυκείου Μώλου», κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 10-09-2019.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 961

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/17-04-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών: «Προμήθειας Τροφίμων και
ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές
Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη
2018 – 2019», Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 89077/265/18/04/
2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το πρακτικό 3/17-04-2019 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής
Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/
Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019»
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού:
Για το Τμήμα Α: «Τρόφιμα»
Στον οικονομικό φορέα «SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του
οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε 3.270.111,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ή 3.716.393,83 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για το Τμήμα Β: ««Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής».
Στον οικονομικό φορέα «SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του
οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε 47.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας, διευκρινίζοντας τους λόγους:




Δεν έχει γίνει απολογισμός για την υλοποίηση του προγράμματος.
Δεν είναι σαφή τα κριτήρια ένταξης στον πίνακα των ωφελούμενων.
Δεν αποκλείονται από την υλοποίηση του προγράμματος ΜΚΟ, ιδιώτες και Εκκλησία .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 962

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση: α) της δαπάνης και β) της διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για
την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΠΕ Φθιώτιδας”,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α., και γ) των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
91978/3241/30/04/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Την δαπάνη για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΠΕ Φθιώτιδας”, συνολικού
προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α. και αφορά το ενάριθμο 2014ΕΠ56600004
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 και συγκεκριμένα τα
υποέργα “ Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2018¨ με ποσό 50.000,00€ και
“ Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2019¨ με ποσό 50.000,00€ .
2. Την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια συσκευασμένου
ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΠΕ Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού
100.000,00€ με Φ.Π.Α., και αφορά το ενάριθμο 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 και συγκεκριμένα τα υποέργα “ Προμήθεια
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2018¨ με ποσό 50.000,00€ και “ Προμήθεια
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2019¨ με ποσό 50.000,00€ , για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
3. Το σχέδιο διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την ΣΑΕΠ566 Κ.Α 2014ΕΠ56600004.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 963
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια βιομηχανικών ειδών (εργαλεία) για
τις ανάγκες του Τμ. Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.”, προϋπολογισμού
5.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
93400/3284/30/4/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας βιομηχανικών ειδών (εργαλεία) για τις
ανάγκες του Τμ. Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.”, ποσού 5.000,00€ με
Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα “Αριστείδη Ζαβλάγκα” (ΑΦΜ: 112405925 ΔΟΥ: Λαμίας, που
εδρεύει στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 3 & Α. Τρίτση - Λαμία), βάσει του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» , και αφού από την υπηρεσία μας έγινε ο
έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
Οι τιμές των υπό προμήθεια υλικών (ενδεικτικά) αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά του
αναδόχου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, ενώ για λοιπά υλικά, που
δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα διατεθούν με έκπτωση 5% που έχει δοθεί από τον οικονομικό
φορέα σε ανάλογες τιμές εμπορίου.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 1699 και την αριθμ. 2311/10-042019 (ΑΔΑ: ΩΑΛ47ΛΗ-ΗΙΡ, ΑΔΑΜ: 19REQ004771642) απόφαση δέσμευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 964
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευής και
συντήρησης χορτοκοπτικών μηχανημάτων, αλυσοπρίονων και κονταροπρίονων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.”, προϋπολογισμού 3.700,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
92771/3266/30/4/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας ανταλλακτικών, επισκευής και
συντήρησης χορτοκοπτικών μηχανημάτων, αλυσοπρίονων και κονταροπρίονων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.”, συνολικού ποσού 2.974,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
προμήθεια υλικών και 700,00€ για την εργασία, στον οικονομικό φορέα “Ιωάννης Κατσαντώνης”
(ΑΦΜ: 047939827 ΔΟΥ: Λαμίας Ταχ. Δ/νση: Πανουργιά 3 -Λαμία), βάσει του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία μας έγινε ο
έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
Οι τιμές των υπό προμήθεια υλικών (ενδεικτικά) αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά του
αναδόχου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, ενώ για λοιπά υλικά που
δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα διατεθούν με έκπτωση 20% που έχει δοθεί από τον
οικονομικό φορέα σε ανάλογες τιμές εμπορίου.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 0869, 1329 και τις αριθμ.
[2309/08-04-2019 (ΑΔΑ: 69ΙΡ7ΛΗ-ΝΚΨ), 2305/08-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΑ9Θ7ΛΗ-ΘΚΑ) ΑΔΑΜ:
19REQ004771344] αποφάσεις δέσμευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 965
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια βιομηχανικών ειδών (μηχ/των οχημάτων) για τις ανάγκες του Τμ. Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.”,
προϋπολογισμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
92754/3262/30/4/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας βιομηχανικών ειδών (μηχ/των οχημάτων) για τις ανάγκες του Τμ. Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.”,
ποσού 7.000,00€ με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα “Δ. Ντελής & ΣΙΑ Ε.Ε.” (ΑΦΜ: 800459695,
ΔΟΥ: Λαμίας, Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτου Αμβροσίου 7 & Αμφικτυόνων - Λαμία), βάσει του
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία
μας έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016.
Οι τιμές των υπό προμήθεια υλικών (ενδεικτικά) αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά του
αναδόχου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, ενώ για λοιπά υλικά που
δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα διατεθούν με έκπτωση 5% που έχει δοθεί από τον οικονομικό
φορέα σε ανάλογες τιμές εμπορίου.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 1699 και την αριθμ. 2310/10-042019 (ΑΔΑ: 9Π5Ε7ΛΗ-ΒΕΜ, ΑΔΑΜ: 19REQ004771529) απόφαση δέσμευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 966
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3)
κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής (Αρκαδίου
6 - Λαμία) Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 3.000,00€ με ΦΠΑ., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 95506/3335/2/5/2019
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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας και τοποθέτησης τριών (3) κλιματιστικών
μονάδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής (Αρκαδίου 6 - Λαμία) Π.Ε.
Φθιώτιδας”, συνολικού ποσού 2.710,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ” (ΑΦΜ: 105758636, ΔΟΥ: Λαμίας, Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Καβάφη 38-Λαμία),
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού
από την υπηρεσία μας έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 &
2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

1

Προμήθεια 2 κλιματιστικών
μονάδων 18.000ΒΤU

2

780,00€

1.560,00€

2

Προμήθεια 1 κλιματιστικού
μονάδων 24.000ΒΤU

1

850,00€

850,00€

3

Εργασίες τοποθέτησης

3

100,00€

300,00€

ΣΥΝΟΛΟ

2.710,00€

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 0869, 1712 και τις αριθμ. [2360/18-42019(ΑΔΑ:6ΨΙΟ7ΛΗ-ΘΟΧ), 2364/18-4-2019(ΑΔΑ:9Γ1Ω7ΛΗ-Ο33) ΑΔΑΜ:19REQ004835662)]
αποφάσεις δέσμευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 967
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση επαναπροκήρυξης: α) Διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για
«Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών», συνολικού ποσού 39.999,99 € με ΦΠΑ» και β) των όρων
της Διακήρυξης, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.:95870/1423/30-42019 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 επαναπροκήρυξη - διενέργεια του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών», συνολικού ποσού 39.999,99 € με ΦΠΑ και τους όρους της
Διακήρυξης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 968

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 110739/4128/15-5-2018 σύμβασης
για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.
Φθιώτιδας, ως προς το άρθρο 4, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
91243/3229/22/04/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 110739/4128/15-5-2018 σύμβασης (ΑΔΑΜ:
18SYMV00309361) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, με την εταιρεία “Ι.Ε.Π.ΥΑ. ΑΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, με
τον διακριτικό τίτλο «GROUP CENTER HELLAS - SECURITY ENERGIE E.E», με ΑΦΜ:
998919999, ως προς το άρθρο 4 (τίμημα), με αύξηση της τιμής κατά 1.559,25 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, που αφορά σε αναπροσαρμογή της τιμής της σύμβασης από
1/2/2019 έως 15/5/2019, λόγω αύξησης το νόμιμου κατώτατου μισθού και νόμιμου κατώτατου
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση οικ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β΄/30-1-2019), ως εξής:
Συνολικό κόστος φύλαξης για δώδεκα (12) μήνες θα ανέρθει στο ποσό των με ΦΠΑ: 54.250,79 €
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της αρχικής σύμβασης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι πρόκειται για
εργολαβία ενοικίασης εργαζομένων .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 969
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Συντήρηση
ανελκυστήρα του κτιρίου της Π.Σ.Ε. (Διοικητήριο) Λ. Καλυβίων 2, για το έτος 2019”, συνολικού
προϋπολογισμού 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
88089/3130/22/4/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Συντήρηση ανελκυστήρα
του κτιρίου της Π.Σ.Ε. (Διοικητήριο) Λ. Καλυβίων 2, για τo έτoς 2019”, ποσού 1.800,00€ με
Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα “Στριγκλής Ο.Ε.” (ΑΦΜ: 800488931, ΔΟΥ: Λαμίας, που εδρεύει
στην οδό Μακροπούλου 116 Λαμία), βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την υπηρεσία μας έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα
κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 0851 και την υπ’ αριθμ.1870/6-32019 (ΑΔΑ: ΩΣΞΣ7ΛΗ-723, ΑΔΑΜ: 19REQ004589000) απόφαση δέσμευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 970
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών,
μετεγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού και ανανέωση καρτών παρόχου κινητής τηλεφωνίας
για το σύστημα παρακολούθησης καιρικών συνθηκών του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού έως 4.600,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.90615/3213/22/4/2019
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 για την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών,
μετεγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού και ανανέωση καρτών παρόχου κινητής τηλεφωνίας”
για το σύστημα παρακολούθησης καιρικών συνθηκών του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας,
ποσού 4.513,60€ με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα “Κων. Μαντές - Δημ. Τσάμης Ο.Ε.” (ΑΦΜ:
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082785679, ΔΟΥ: Λαμίας, που εδρεύει στην οδό Παπαμαύρου & Γιαννιτσιώτη- Λαμία), βάσει
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την 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 δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:
Α/Α

Είδος υλικού

Ε.Μ.

Ποσό
τητα
(τεμ.)

Τιμή
μονάδας
(€ )

1

Προμήθεια και
εγκατάσταση δύο
καμερών
τύπου AXIS 211

τεμ.

2

600,00

1.200,00

288,00

1.488,00

2

Υπηρεσίες
μεταφοράς
εξοπλισμού ενός
μετεωρολογικού
σταθμού
Προμήθεια έξι
καρτών παρόχου
δικτύου κινητής
τηλεφωνίας

Υπηρεσία

1

1.000,00

1.000,00

240,00

1.240,00

τεμ

6

240,00

1.440,00

345,60

1.785,60

ΣΥΝΟΛΟ

4.513,60

3

Μερική
Δαπάνη
(€)

ΦΠΑ 24%
(€)

Ολική
Δαπάνη
(€)

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 5152 και την υπ’ αριθμ. 2314/10-042019 (ΑΔΑ:Ψ7ΧΙ7ΛΗ-ΜΡΩ, ΑΔΑΜ: 19REQ004771772) απόφαση δέσμευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 971
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του “Προγράμματος Περισυλλογής και Διαχείρισης ή και
Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη εγκεφαλικού
ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας,
Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, προϋπολογισμού
1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης (αριθμ. Διακήρυξης:
1ΔΚΠ/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 345/92728/23-042019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/09-04-2019, 2/10-04-2019 και 3/19-04-2019 πρακτικά της
επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του “Προγράμματος Περισυλλογής
και Διαχείρισης ή και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και
λήψη εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, που
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και στην
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στο διαγωνισμό .
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2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού την εταιρεία: “Kafsis
Βιομηχανική και Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία”, σύμφωνα με την ακόλουθη προσφορά του:
Ενδεικτική
ποσότητα
(κιλά)

2.016.129,10

Προσφερόμενη
τιμή ανά κιλό
νεκρών ζώων
και
κατασχεθέντων
προϊόντων
(χωρίς Φ.Π.Α)
σε ΕΥΡΩ
0,59€

Προσφερόμενη
τιμή ανά
κιλό νεκρών
ζώων και
κατασχεθέντων
προϊόντων
(με Φ.Π.Α)
σε ΕΥΡΩ
0,73€

Συνολική αξία
(χωρίς Φ.Π.Α)
σε ΕΥΡΩ

Συνολική αξία
(με ΦΠΑ 24%)
σε ΕΥΡΩ

1.189.516,17€

1.475.000,05€

η οποία και κρίνεται συμφέρουσα από οικονομικής άποψης .
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από την υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 972
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 39η Διεθνή Έκθεση Οίνου “LONDON WINE FAIR 2019”, που
θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Mαϊου στο Λονδίνο, στην Αγγλία, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.93046/3274/23/4/2019
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης εκθεσιακού χώρου 20,00
τ.μ., με 4 έτοιμα περίπτερα, ποσού 5.952,00€ με Φ.Π.Α., στην εταιρεία “PROMO SOLUTION
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕ” (ΑΦΜ: 099528526, ΔΟΥ: Γλυφάδας, Ταχ. Δ/νση: Ιατρού
Λιούγκα 8 Γλυφάδα, Τ.Κ.16675 - Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 39η Διεθνή Έκθεση Οίνου “LONDON WINE
FAIR 2019”, που θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Mαiου στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Η εν
λόγω δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:
Ενοίκιο εκθεσιακού χώρου 20 τ.μ.
Κατασκευή περιπτέρου και βασικός εξοπλισμός stand ανα
εκθέτη
Κόστος συμμετοχής και εγγραφής
Λοιπές παροχές
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

3.100,00
2.232,00
248,00
372,00
5.952,00€

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ’ αριθμ. 1999/183-2019 (ΑΔΑ:ΩΜΝΓ7ΛΗ-99Ο, ΑΔΑΜ: 19REQ004678206) απόφαση δέσμευσης.
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διευκρινίζοντας τους λόγους:
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Δεν υπήρξε ποτέ απολογισμός για ανάλογες ενέργειες που προηγήθηκαν.
Δεν προσδιορίζονται οι στόχοι και οι συγκεκριμένες επιδιώξεις της συμμετοχής στην
συγκεκριμένη έκθεση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 973

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για τη μεταφορά
Μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 20182019 (Ιανουάριος 2019 –Φεβρουάριος 2019-Μάρτιος 2019), Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 89196/1316/18
Απριλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας
σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/
α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Φ.Μ
046859240 ΔΟΥ:
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΟΣΟ
ΣΕ
ΕΥΡΩ
ΜΕ
Φ.Π.Α

1.297,97
€

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚ
ΤΙΜΟΛ
ΟΛΛΟ
ΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒ
/
ΗΣ
ΗΜΕΡΟ ΠΑΡΕΧΟ
ΜΗΝΙΑ
ΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙ
ΩΝ
28/28-32019

28/3/2019

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

36-2018/17-9-2018
ΑΔΑ:

ΩΖΥ37ΛΗ-Λ4Χ

ΑΔΑΜ:
19AWRD004304695

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.
3/2019
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

CPV: 60130000-8 –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ
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 974
ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών β΄ Φάσης του
Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Επιστημονική - Ερευνητική Μελέτη Επανακαθορισμού
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Υγειονομικού Χάρτη Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», Π. Ε.
Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.67878/275/19
Απριλίου 2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 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 της Π.Ε. Ευρυτανίας, όπως
αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

7.440,00 €

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τo από 12-03-2019 και 0904-2019 Πρακτικά
Παράδοσης – Παραλαβής
Β΄ Φάσης, για την
Εκτέλεση του Ερευνητικού
Έργου με τίτλο :
«Επιστημονική Ερευνητική Μελέτη
Επανακαθορισμού
Υγειονομικού Χάρτη
Δημοσίων Υπηρεσιών
Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας»

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ

Α33/01-032019

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμός
Απόφασης 22
του πρακτικού
1/03-01-2019 της
Οικονομικής
Επιτροπής ΑΔΑ:
6Η977ΛΗ-ΤΡΦ
CPV: 73300000-5
Μελέτη &
Εκτέλεση
Ερευνητικών και
Αναπτυξιακών
Δραστηριοτήτων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Βάσει της από
24-5-2018
υπογραφείσας
σύμβασης

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι: “Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 975
ΘΕΜΑ 31o: 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.95775_2540/ 3004-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα:
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ
ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27

ΑΔΑ: 6ΔΠ57ΛΗ-95Μ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

FANTASY CLEANING
SECURITY

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ
ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.698.92€

400/8-4-19

2014/17-9-18

468/11-4-19
469/11-4-19
470/11-4-19

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

471,472,473,474/114-19

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

16.126,98€
8.776,88€
8.057,20€

2

ΥΠ. ΚΤΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

3

ΥΠ. ΚΤΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

4

ΡΟΚΚΟΣ Κ.-ΡΟΚΚΟΣ
Δ. & ΣΙΑ ΕΕ

1.960,19€

357/31-3-19

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ

6.805,11€
8.490,28€
8.271,58€

135,136,137/31-3-19

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

6

Ν.ΚΑΜΙΝΑΡΗ-Θ.
ΠΑΛΛΑ

228,78€

572/10-4-19

325/11-2-19

7

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

170,13€

506053/31-3-19

227/4-2-19

8

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1.252,40€

19/8-4-19

689/26-3-19

9

Ν.ΚΑΜΙΝΑΡΗ-Θ.
ΠΑΛΛΑ

89,28€

570/5-4-19

325/11-2-19

10

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2.016,24€

1403/9-4-19

537/5-3-18

11

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

9.411,07€

1404/9-4-19

537/5-3-18

12

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ.
ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ

994,40€

7055/25-4-19

879/22-4-19

13

ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ

14

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤ.ΤΑΧΤΑΡΑΣ

15

ΠΑΝΤ.ΠΑΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ

16

ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΕΛ.
ΙΩΑΝΝΗ

17

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

10.425,05€
2.834,31€
1.144,68€
39,60€

5.646,48€
4.539,39€
2.077,52€
318,54€
60.585,02€
12.740,31€
3.934,24€
1.322,34€
3.974,00€
1.593,65€
890,57€
570,79€
392,42€
677,82€
4.113,34€
2.284,08€
5.123,80€
2.927,88€

1058/2019
1059/2019
1060/2019
1061/2019
1053/2019
1054/
1055/2019
1056/2019
1057/2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

4/2019
5/2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

17/2019
18/2019
19/2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

14/2019
15/2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

26/2019
27/2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

18

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑΜΠΟΡΑΤΖΗΣ

19

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
ΚΑΤΣΑΡΑΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.
1.000,83€
1.053,50€
705,31€
940,42€
926,82€

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ
ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

72/2019
73/2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

22/2019
23/2019
24/2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι: “Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 976
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τον επετειακό εορτασμό
της ιστορικής μάχης της 8ης Μαΐου 1821 στο Χάνι της Γραβιάς, που θα τελεσθεί φέτος την 10η,
11η και 12η Μαΐου 2019, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 85925/1265/164-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την δέσμευση της πίστωσης που απαιτείται,
προκειμένου να εορτασθεί η επέτειος της ιστορικής μάχης της 8ης Μαΐου 1821 στο Χάνι της
Γραβιάς, που θα τελεσθεί φέτος την 10,11και 12 Μαΐου 2019, με την πρέπουσα τιμή και
λαμπρότητα που απαιτείται.
Η επέτειος αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως τοπική εορτή εθνικής σημασίας και πανελλήνιας
εμβέλειας, σύμφωνα με το Β.Δ. 475/15-7-1962, και κάθε χρόνο συνδιοργανώνεται από την
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και τον Δήμο Δελφών. Λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις
όπως η αναπαράσταση της ιστορικής μάχης, ομιλίες, αθλητικοί αγώνες, παρελάσεις σχολείων,
χορευτικά και χορωδιακά δρώμενα κ.λ.π.. Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας θα συμμετάσχει με
το ποσόν των 3.450 € το οποίο αναλύεται ως εξής:
1) Προμήθεια στεφανιών από την Αγαπητού Μορφούλα - ποσό 150€
2) Προμήθεια εδεσμάτων για φιλαρμονικές και χορευτικά από Λαλλά Αικατερίνη - ποσό 300 €
4) Ηχητική κάλυψη της τριήμερης εκδήλωσης, φωτιστικά και εφέ για την αναπαράσταση της
μάχης από την Τζαμτζή Αγγελική - ποσό 3.000 €..
Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φ. Φορέα 073 και ΚΑΕ
5161.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 977
ΘΕΜΑ 33ο: 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.95022/1407/25.04.2019 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
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αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,
συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019 ως
εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

02.04.073.0719.01

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

300,69

02.04.073.0721.01

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

200,00

389,00

247,00

1.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης μίας (1)
υπαλλήλου του τμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας για τους
μήνες Φεβρουάριο και
Μάρτιο 2019

2.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης δύο (2)
υπαλλήλων του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας και
Πολιτικής Προστασίας για
τους μήνες
Φεβρουάριο ,Μάρτιο και
Απρίλιο 2019

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)

4.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2019

02.04.073.0832.01

Ηλεκτρική ενέργεια

5.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή Υπερωριακής
απασχόλησης τεσσάρων (4)
υπαλλήλων
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
που ασχολούνται με το
πρόγραμμα
Δακοκτονίας ,για τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο 2019.

02.04.073.5241.01

Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής

1.489,80

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:
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Εκδόσειςεκτυπώσειςβιβλιοδεσία
(περιλαμβά
νεται και η
προμήθεια
χαρτιού)
Αμοιβές για
συντήρηση
και
επισκευή
μεταφορικώ
ν μέσων
ξηράς
γενικά

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

221,00

2.314,20

372,00

1.721,20

86,80

10.000,00

5.238,40

4.674,80

785,34

31.966,40

12.088,76

19.092,30

496,00

11.000,00

2.644,73

7.859,27

372,00

11.000,00

3.140,73

7.487,27

1.

πληρωμή δαπάνης
για εκτυπώσεις
σχεδίων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.04.073.0843.0
1

2.

Πληρωμή δαπάνης
για την
αντικατάσταση
φαναριών για το ΚΥ
5886 όχημα της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.0861.0
1

3.

Πληρωμή δαπάνης
για ανανέωση
ψηφιακής
υπογραφής των
δύο (2) αυτόματων
γραμμών ελέγχου
οχημάτων του ΚΤΕΟ
Φωκίδας από την
υπογραφή της
σύμβασης για τρία
έτη.

02.04.073.0879.0
1

4.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια
μπαταριών για το
ΚΥ 5886 όχημα της
Π.Ε Φωκίδας

02.04.073.1321.0
1

5.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια
ανταλλακτικών για
την αντικατάσταση
φαναριών για το ΚΥ
5886 όχημα της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.1321.0
1

6.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια μίας
πλάτης και ενός
μπράτσου καρέκλας
της Δ/νσής
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.1711.01

Προμήθεια
επίπλων

49,60

2.000,00

0,00

1.950,40

02.04.073.1713.01

Προμήθεια
γραφομηχα
νών.
μηχανημάτ
ων
φωτοαντiγρ
αφικής κλπ
μηχανών
γραφείου

241,80

3.500,00

721,80

2.536,40

7.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια fax
CANON I –
SENSYS FAX-L150
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης

Λοιπές
Αμοιβές
όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες
Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικώ
ν μέσων
ξηράς
γενικά
Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικώ
ν μέσων
ξηράς
γενικά
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

8.

προμήθεια
εκτυπωτή HP
LASER
PROM402dne για
τις ανάγκες της
Δ/νσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης

9.

Δέσμευση πιστωσής
για πληρωμή
μισθοδοσίας
εργατοτεχνικού και
λοιπού εποχικού
προσωπικού έτους
2019 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής για το
πρόγραμμα
Δακοκτονίας για τη
πρόσληψη
τεσσάρων ακόμη
ατόμων για το
πρόγραμμα
δακοκτονίας
σύμφωνα με το
αριθμ.
1323/28346/12-022019 έγγραφο του
ΥΠΑΑΤ και το αριθμ.
95046/1260/25-042019 έγγραφο της
ΔΑΟΚ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

02.04.073.1723.0
1

Προμήθεια
ηλεκτρονικ
ών
υπολογιστώ
ν,
προγραμμά
των και
λοιπών
υλικών

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

230,00

12.000,00

1.453,00

10.317,00

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω
γής

7.000,00

238.079,74

188.044,66 43.035,08

9.482,54

321.860,34

213.704,08 98.673,72

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 978
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες –προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ανάκληση δέσμευσης πίστωσης», Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
95023/1408/25/04/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης των παρακάτω Πιστοποιήσεωνλογαριασμών - έργων - μελετών – προμηθειών από τον προϋπολογισμό Δ.Ε της Π.Ε. Φωκίδας
σύμφωνα με το αρθ.5 του Ν.4071/2012, ως εξής:
α/
α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑ

ΠΟΣΟ

ΔΟΧΟΣ
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1

Συμπληρωματικά Έργα Αποκατάστασης
Συρματοκιβωτίων και Αναχωμάτων στο
Πλειστό Ποταμό
Χρηματοδότηση ΚΑΠ-ΣΑΕΠ
(ΑΔΑΜ : 19REQ004829438 2019-04-19 )

071
ΚΑΕ 9459.01

60.000,00

2

Παροχή υπηρεσίας : “Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την Κοινωνική
Σύμπραξη Φωκίδας”
(ΑΔΑΜ :19REQ004837668 2019-04-22)

071
ΚΑΕ 9475.01

7.440,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο στον α/α 2 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 979
ΘΕΜΑ 35ο: 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.95871/1424/30/4/2019 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 από την υπηρεσία μας έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα
κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):

A/A

1

2

Δαπάνη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΗΗ-1625 ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ

Προμηθευτής
ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣΛΑΜΙΑΣΤΗΛ.: 2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ-ΓΑΤΟΥ 23
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265028830
ΑΦΜ: 109176885
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
15/15-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 872
ΑΔΑ: 6ΟΛΝ7ΛΗΕΦ0

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1321

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
15/15-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 872
ΑΔΑ: 6ΟΛΝ7ΛΗΕΦ0

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1231

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
2333/17-4-2019
Α/Α 2433
ΑΔΑ: ΨΙΗΦ7ΛΗΕΤΜ

Αρ. Δέσμευσης
2332/17-4-2019
Α/Α 2432
ΑΔΑ: ΩΚΔΥ7ΛΗΝΒΜ

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

272,80
ΕΥΡΩ

73,40
ΕΥΡΩ
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3

4

5

6

7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
SERVISE ΣΤΟ
ΚΗΥ 7934 ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΤΟ SERVISE ΣΤΟ
ΚΗΥ 7934 ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ
FAX ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΣΥ

΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023670
ΑΦΜ: 069940106
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ
Κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΙΤΕΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΤΗΛ.:2265033357
ΑΦΜ:109187955
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023670
ΑΦΜ: 069940106
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ
Κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-1Ο
ΧΛΜ.ΙΤΕΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΤΗΛ.:2265033357
ΑΦΜ:109187955
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023670
ΑΦΜ: 069940106
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 932
ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗΠΞΛ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 932
ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗΠΞΛ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1725

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:0861

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 932
ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗΠΞΛ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
16/22-4-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 932
ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗΠΞΛ

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1713

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1321

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

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1111

Αρ. Δέσμευσης
2395/24-4-2019
Α/Α 2504
ΑΔΑ: ΩΡ8Η7ΛΗ9Ι1

Αρ. Δέσμευσης
2392/24-4-2019
Α/Α 2501
ΑΔΑ: ΩΔ527ΛΗ6ΦΣ

Αρ. Δέσμευσης
2394/24-4-2019
Α/Α 2503
ΑΔΑ: 66917ΛΗΚΑ2

Αρ. Δέσμευσης
2393/24-4-2019
Α/Α 2502
ΑΔΑ: Ψ8ΒΛ7ΛΗΘΝΜ

Αρ. Δέσμευσης
1042/18-1-2019
Α/Α 1052
ΑΔΑ: ΨΓΓΓ7ΛΗ2ΟΓ

35,00
ΕΥΡΩ

20,00
ΕΥΡΩ

15,00
ΕΥΡΩ

45,00
ΕΥΡΩ

177,00

ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 980
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών & υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:
92055/3046/22/04/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι στους
προμηθευτές, οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 981
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.: 92507/3052/22-042019 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 ομόφωνα
1. Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019 και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το 2019, ως
εξής:

Α/Α

1

2

3

4

5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Δαπάνη ετήσιου επιμίσθιου
ελεγκτή ιατρού για τον
έλεγχο των κατ΄ οίκον
ασθενούντων υπαλλήλων
της Π.Ε. Εύβοιας,
συνολικού ποσού
12.840,00€ (8.560,00€ για
το έτος 2019, 4.280,00€
για το έτος 2020)
Έγγραφο 128/85475/16-42019 της Δ/νσης Δημ.
Υγείας & Κ. Μέριμνας της
ΠΣΕ
παροχή υπηρεσιών
εκτυπώσεων (σχεδίων,
κειμένων) για τις ανάγκες
της μελέτης του ΓΠΣ
Δήμου Ανθηδώνας της
Π.Ε. Εύβοιας
Έγγραφο 65815/2398/184-2019 του τμ. Προμηθειών
της ΠΕ Εύβοιας
επιστροφή ποσού
επιχορήγησης στο
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης ως
αχρεωστήτως
εισπραχθέντος
Έγγραφο 81243/2978/114-2019 του τμ. Πρ/σμού &
Δημ.Αναφ. της ΠΣΕ
Την προμήθεια υλικών,
υπηρεσιών και εξοπλισμού
για τη διενέργεια των
αυτοδιοικητικών εκλογών
και των εκλογών για την
ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 26ης Μαΐου και της 2ης
Ιουνίου 2019.

02.02.073.051
9.01

Την αποζημίωση
προσώπων που
ασχολούνται με τη
διενέργεια των
αυτοδιοικητικών εκλογών
και των εκλογών για την
ανάδειξη των μελών του

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.02.073.319
9.01

Εκδόσεις
εκτυπώσεις
βιβλιοδεσία
(περιλαμβάνετ
αι και η
προμήθεια
χαρτιού)

1.000,00

02.02.073.526
2.01

15.637,25

13.000,00

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων
1.201,88

02.02.073.526
1.01

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Λοιπές
πρόσθετες
παροχές &
αποζημιώσεις
8.560,00

02.02.073.084
3.01

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

Διάφορες
δαπάνες για
τη
διενέργεια
βουλευτικώ
ν,
κοινοτικών,
δημοτικών
εκλογών και
ευρωεκλογ
ών
Οδοιπορικά
αποζημίωσ
η και έξοδα
κίνησης
προσώπων

227.123,25

5.909,77

7.818,73

11.575,22

1.167,48

4.181,27

214.346,15

0,00
40.000,00

40.000,00

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00
0,00
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που
απασχολού
νται με την
διενέργεια
εκλογών

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 26ης Μαΐου και της 2ης
Ιουνίου 2019.

ΣΥΝΟΛΟ

190.761,88

435.760,50

25.303,72

219.694,90

2. Ανακαλεί την δέσμευση με ΚΑΕ 1111.01 ποσού 4.205,71 αρ. δέσμευσης 916, λόγω μη
χρήσης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 982
ΘΕΜΑ 38ο: 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. 95608/3128/3004-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω
πιστοποιήσεων-λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071), ως εξής:
α/α

Τίτλος Έργου

ΠΟΣΟ

ΚΑΕ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

2

α/α

Πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές υπαλλήλων για
την υλοποίηση έργων της ΣΑΕΠ
056/8(τ.ε.2010ΕΠ05680031), για το έτος 2019
κ.α.:2011ΕΠ5620002 της ΣΑΕΠ 562
Πληρωμή του έργου “Συνέχιση έργου Οδός
Ζάρακες-Παραλία Αλμυροπόταμου
(ολοκλήρωση) της ΣΑΕΠ 066
κ.α.2016ΕΠ06600000 για το έτος 2019

Τίτλος Έργου

2.000,00

59.160,04

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

02.02.071.9417.01

02.02.071.9371.01

ΚΑΕ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3

πληρωμή του 2ου λογαριασμού του
υποέργου ''Συμπληρωματικές εργασίες
στο Γήπεδο Αγ. ΛουκάΗλεκτροφωτισμός '' με γενικό τίτλο
έργου Συντήρηση - Αναβάθμιση
αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Εύβοιας,
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σχετ: αρ. πρωτ.: 81114/2081/23-042019 έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευβοίας.
 Προϋπολογισμός έργου:

Βασίλειος
Στρουμπούλη
ς

5.802,25

02.02.071.9787.01

74.400,00
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Σύμβαση έργου:
Πληρωμές μέχρι σήμερα
Παρόντας λογαριασμός:
Σύνολο
Υπόλοιπο εγκρίσεων

46.926,63
41.121,96
5.802,25
46.924,21
2,42

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 983
ΘΕΜΑ 39ο: 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.94437_2476 /30-042019 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
Προμήθεια υλικού
ασύρματης
επικοινωνίας για
τη συντήρηση του
τηλεπικοινωνιακο
1 ύ εξοπλισμού για
τις ανάγκες του
Τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε.
Βοιωτίας

Προμηθευτής

ΤΣΟΥΛΗΣ Π.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΦΜ
117517752
Δ.Ο.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

807/08-04-19
ΑΔΑ
6ΚΡΥ7ΛΗΞ6Η

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

2329/11-4-19
073.1329.0
1

ΑΔΑ
6ΒΧΘ7ΛΗΟΩΖ

2.794,00
€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 984
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019», Π. Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 89370-2349/30-042019 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:
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

833,28

16.114,94

13.131,94

2.983,00

1

Προμήθεια 24 τεμαχίων
κινητών πλαστικών φραγών,
για τις ανάγκες της Δ/νσης
Μετ/ρων ,σύμφωνα με το
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

2

Πληρωμή δαπάνης για το
έργο Λαογραφικό Μουσείο
Ορχομενού

02.05.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται
ειδικά

50.000,00

300.000,00

250.000,00

50.000,00

3

Επισκευή δώματος
Διοικητηρίου Π.Ε.Β.

02.05.071.9459.
01

Διάφορα εργα

69.845,31

69.845,31

0,00

69.845,31

4

Δαπάνη για συμμετοχή των
παιδιών της Μάδη Αθηνάς
σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

840,00

8.000,00

0,00

8.000,00

5

Δαπάνη για συμμετοχή του
παιδιού της Παπαντωνίου
Ισιδώρας σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

420,00

8.000,00

840,00

7.160,00

6

Δαπάνη για συμμετοχή του
παιδιού του Μεταξά
Αλέξανδρου σε
κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

420.00

8.000,00

1.260,00

6.740

7

Δαπάνη για συμμετοχή του
παιδιού της Ζυγογιάννη
Γεωργίας σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

420,00

8.000,00

1.680,00

6.320,00

8

Δαπάνη για συμμετοχή του
παιδιού της Αισώπου
Βαρβάρας σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

420,00

8.000,00

2.100,00

5.900,00

9

Δαπάνη για συμμετοχή του
παιδιού του Αθανασίου
Εγκόλφιου σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

420,00

8.000,00

2.520,00

5.480,00

10

Δαπάνη για συμμετοχή των
παιδιών της Καπίτσα
Χριστίνα σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

1.260,00

8.000.00

2.940,00

5.060,00

11

Δαπάνη για συμμετοχή του
παιδιού του Καραμουσκέτα
Στυλιανού σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

420,00

8.000,00

4.200,00

3.800,00

12

Δαπάνη για συμμετοχή του
παιδιού της Κολοβού Zωής
σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

420,00

8.000,00

4.620,00

3.380,00

13

Δαπάνη για συμμετοχή των
παιδιών του Κωνσταντινίδη
Μιχάλη σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

840,00

8.000,00

5.040,00

2.960,00
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14

Δαπάνη για συμμετοχή των
παιδιών του Χαραλαμπίου
Γεώργιου σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

840,00

8.000,00

5.880,00

2.120,00

15

Δαπάνη για συμμετοχή του
παιδιού της Κουτσούρη
Αναστασίου σε
κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

420,00

8.000,00

6.720,00

1.280,00

16

Δαπάνη για συμμετοχή του
παιδιού του Τσιγαρίδα
Ιωάννη σε κατασκήνωση

02.05.073.0581.
01

Μη μισθολογικές
παροχές
εισοδήματος

420,00

8.000,00

7.140

860,00

02.05.073.5261.
01

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

4.712,00

40.000,00

35.288,00

4.712.00

132.950,59

433.960,25

305.559.94

128.400.31

Δέσμευση ποσού για

Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 985
ΘΕΜΑ 41ο: 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.
96139/1449/30/04/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της δαπάνης στον πιο κάτω οικονομικό φορέα που
υπέβαλε την πιο συμφέρουσα προσφορά, με βάση την τιμή του γενικού συνόλου της δαπάνης,
σύμφωνα με το άρθρ. 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:
Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε
.

Απόφαση
Δέσμευσης

17

προμήθεια ενός φωτ/κού
Μηχ/τος) για τις ανάγκες
διενέργειας
Περιφερειακών,Δημοτικών,Ευ
ρωεκλογών την 26-5-2019 &
των επαναληπτικών
αυτών,σύμφωνα με το

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)
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741
13Ο /01-042019
ΑΔΑ:
6ΗΒΓ7ΛΗΜΨΓ

10.692,82 EΥΡΩ

CPV 79810000-5

CLOUDPRINT
DIGITAL
AND
DISPLAY
PRODUCTS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
–
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63
Τ.Κ. 14122
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.
2102775714/272469
6
info@cloudprint.gr
Α.Φ.Μ. 800649097
Δ.Ο.Υ.
ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 76044/1161/05-04-2019 Α/Α 2259
ΑΔΑ: Ω3377ΛΗ-ΛΣΩ
AΔΑΜ:19REQ004740481

Της Π.Σ.Ε – Π.Ε.
Ευρυτανίας, για
εκτύπωση εντύπων,
στα πλαίσια
συνδιοργάνωσης για
τη διεξαγωγή της
αθλητικής εκδήλωσης
HELLAS RALLY RAID
2019, στο Δήμο
Καρπενησίου από 19
έως 26 Μαΐου 2019.

03.071.9779.01

ΑΔΑ: 6ΔΠ57ΛΗ-95Μ

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε Λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση: “Θεωρώντας υπερβολικό το ποσόν
των 10.5000 ευρώ για εκτύπωση εντύπων, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης για τη διεξαγωγή της
αθλητικής εκδήλωσης HELLAS RALLY RAID 2019, στο Δήμο Καρπενησίου από 19 έως 26
Μαΐου 2019” .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 986
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο
Προεδρεύων
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ.89105/3179/30/04/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει την δαπάνη & την δέσμευση πίστωσης έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας, για
εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.
4071/2012. Ήτοι:
1

2

Δαπάνη για τη διαχείριση υδάτων στον
Τουρισμό για την βιώσιμη ανάπτυξη
παράκτιων περιοχών της Αδριατικής που
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
“INTERREG ADRION” Π.Σ.Ε.
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
Fostering the role authorities as
demanders of innovation through public
procurement (Ενισχύοντας τον ρόλο των
δημοσίων συμβάσεων και ακρωνύμιο “iBay”

01.071.
9899.0
2

10.000,00

01.071.
9899.0
2

8.000,00

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
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2. Εγκρίνει τις δαπάνες & την δέσμευση πίστωσης
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. Ήτοι:
1

Εξόφληση οφειλών των προηγουμένων
ετών από εκτελεσθείσες εργασίες,
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δικασικές
αποφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, ΟΚΩ
διαφόρων έργων, λογαρισμούς τόκων κλπ
(Δρόμος Μάρμαρα - Ανατολή)

έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας,

01.071.
9779.0
1

3.778.02

01.071.
9779.0
1

10.000,00

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
2

ΑΔΑΜ: 19REQ004820980
Τεχνικός σύμβουλος για την σύνταξη
πρότασης διαδρομής μονοπατιών
εναλλακτικού τουρισμού
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ
ΑΔΑΜ: 19REQ004779846

3. Ανακαλεί μερικώς την αριθμ. 25/4-1-2019 (ΑΔΑ: 60ΛΛ7ΛΗ-Η2Ρ) δέσμευση πίστωσης
που αφορά “Δαπάνη για τη διαχείριση υδάτων στον Τουρισμό για την βιώσιμη ανάπτυξη
παράκτιων περιοχών της Αδριατικής που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG ADRION” (Πρακτικό 1, απόφαση 24/3-1-2019 Οικονομικής
Επιτροπής ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ)), συνολικού ποσού 10.000,00 € .
-

Ανακαλεί μερικώς την αριθμ. 3/4-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΟ37ΛΗ-ΛΚΜ) δέσμευση πίστωσης
που αφορά “Fostering the role authorities as demanders of innovation through public
procurement (Ενισχύοντας τον ρόλο των δημοσίων συμβάσεων και ακρωνύμιο “i-Bay”
(Πρακτικό 1, απόφαση 24/3-1-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ)), συνολικού
ποσού 8.000,00 € .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο στο 1ο μέρος της εισήγησης και στα δύο
σκέλη ενώ κατά το 2ο μέρος έδωσε αρνητική ψήφο στον α/α 2 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 987
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
94863/3320/30/04/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019 , ως εξής:
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Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

Δαπάνη για την
δημοσίευση σε τοπική
εφημερίδα Λαμιακός
Τύπος – Μελέτη
αναδασμού αγροκτήματος
Δ.Δ. Σφάκας Δήμου
Ελάτειας Φθιώτιδας

02.01.073.0841.
01

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά

Δαπάνη για την
δημοσίευση σε τοπική
εφημερίδα Πρωινά Νέα –
Μελέτη αναδασμού
αγροκτήματος Δ.Δ.
Σφάκας Δήμου Ελάτειας
Φθιώτιδας

02.01.073.0841.
01

Δαπάνη για την
συντήρηση φωτοτυπικών
του λογισμικού
προγράμματος
διαχείρισης ηλεκτρονικών
πληρωμών (SEPA) της
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0869.
01

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης

02.01.073.0871.
01

02.01.073.0875.
01

Δαπάνη για την
αναπροσαρμογή τιμής
της σύμβασης για
“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΣΤΗΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”

02.01.073.0899.
01

19REQ004836912 2019-0422
Δαπάνη προμήθειας
τριών (3) κλειδαριών για
τις ανάγκες του γραφείου
του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας
Έγγραφο 91836/866
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας
Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης - εισιτηρίωνδιοδίων- χιλιομετρικής
απόστασης - ημερήσιας
αποζημίωσης του
προσωπικού
Δακοκτονίας στην Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

70,00

5.000,00

4.619,70

380,30

70,00

5.000,00

4.619,70

380,30

Διαφημίσεις και
δημοσιεύσεις γενικά

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

700,00

60.000,00

35.598,84

24.401,16

496,00

91.005,68

54.778,08

36.227,60

8.474,96

98.500,00

90.000,00

8.500,00

30.000,00

29.568,31

431,19

1.267.116,68

927.404,26

339.712,42

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

Έγγραφο 84874/487/16-42019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας
των κτιρίων της Π.Ε.
Φθιώτιδας Π.Στ.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Αμοιβές για δαπάνες
καθαριότητας
(συμπεριλαμβάνοντα
ι νομικά & φυσικά
πρόσωπα)
Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

1.559,25

02.01.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

187,50

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής
3.000,00

Έγγραφο 6920/89863/194-2019 Δ/νσης Αγροτικής
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Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας
Προμήθεια αναγκαίων
υλικών για την διενέργεια
των προσεχών εκλογικών
διαδικασιών στην Π.Ε.
Φθιώτιδας -Α΄ μέρος

9

02.01.073.5261.
01

Δαπάνη για την
ενέργεια
βουλευτικών
κοινοτικών και
δημοτικών εκλογών

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

15.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

29.557,71

Β. Ανακαλεί την με Α/Α 173/2019 (ΑΔΑ ΩΔ4Δ7ΛΗ-Ε3Ζ) δέσμευση πίστωσης, ποσού:
2.855,34€ “Πληρωμή δαπάνης, για την υπηρεσία φύλαξης κτιρίων της ΠΕ Φθιώτιδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. - ΠΟΕ -”, λόγω μη χρήσης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 988
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία
για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 83850/2883/15
Απριλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 522.000,00 € με Φ.Π.Α. για την πληρωμή της
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.Ε με ειδικά μαθητικά δελτία σύμφωνα με τις διατάξεις της
50025/19-9-2018 νέας Κ.Υ.Α, στους δικαιούχους, για το σχολικό έτος 2018 - 2019 και
συγκεκριμένα για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, ως εξής:

α/α

Δικαιούχος

Χρονικό διάστημα

1

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε.

Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019

350.000,00

2

ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδας Α. Ε.

Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019

170.000,00

3

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θήβας.

Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019

500,00

Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019

1.500,00

4

ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ποσό

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 και ΚΑΕ 0821 της Π. Ε.
Εύβοιας .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 989
ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής των επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3
της ΚΥΑ 50025/19-9-2018 για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018 του
σχολικού έτους 2018 – 2019, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 83857/2885/15
Απριλίου 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 ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 119.000,00 €, για την πληρωμή των δικαιούχων
μεταφοράς μαθητών νομού Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β. και 2,
του άρθρου 3 της 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β 26-9-2018) Νέας Κ.Υ.Α, για το χρονικό
διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018. του σχολικού έτουςς 2018 - 2019, ως εξής:

Κατηγορία
επιδόματος
Επιδόματα μετεγκατάστασης
(Παρ. 1α άρθρου 3 ΚΥΑ 50025/19-92018)
Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη
των γονέων ή των κηδεμόνων (Παρ.
1β άρθρου 3 ΚΥΑ 50025/19-9-2018)
Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη
των γονέων ή των κηδεμόνων μέχρι
την έναρξη πραγματοποίησης των
δρομολογίων (Παρ. 2 άρθρου 3 ΚΥΑ
50025/19-9-2018)

Βαθμίδα
Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ποσό

Σύνολο

1.000.00
8.000.00

9.000.00

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

10.000.00

45.000.00.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

35.000.00

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

35.000.00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

30.000.00

Σύνολο

65.000,00

119.000.00

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π. Ε. Εύβοιας,
Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 990
ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση τροποποίησης της 2036/24-9-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος των αναθέσεων σχετικών δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών, στους προσωρινούς αναδόχους, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 83863/2886/15
Απριλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.2036/24-9-2018 απόφασης της, ως προς το
χρονικό διάστημα ισχύος των αναθέσεων των σχετικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών,
στους προσωρινούς αναδόχους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την υπογραφή
των οικείων συμβάσεων, το οποίο προσδιορίζεται το αργότερο μέχρι 30-6-2019, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 4415/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο
101 του νόμου 4604/26-3-2019 .
2. Εγκρίνει την κατ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων ανάθεση εκτέλεσης των δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών της Π. Ε. Εύβοιας, στους προσωρινούς μειοδότες, όπως αυτοί ορίστηκαν
στη διαγωνιστική διαδικασία, διαπραγμάτευσης της 23ης Νοεμβρίου 2018 και περιλαμβάνονται
στην υπ’ αριθμ.2687/12-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με χρονικό διάστημα
ισχύος, το αργότερο μέχρι 30-6-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου
4415/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 101 του νόμου 4604/26-3-2019 .
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 991
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 47o: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών
δημοσίων σχολείων από την Π.Ε Ευβοίας – Ορισμός Επόπτη παρακολούθησης εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από την
Π.Ε Ευβοίας, των άρθρων 216, 219 και 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για ένα έτος, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:
86914/2943/17/04/2019 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) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών
δημοσίων σχολείων από την Π.Ε Ευβοίας, η ισχύς της οποίας θα εκκινεί από την έγκρισή της
και για ένα (1) έτος, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1.Πέππας Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από τον Τανάγρα Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α’.
2.Καρλατήρα Αναστασία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β΄, αναπληρούμενη
από την Αντζουλάτου Σπυριδούλα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β’.
3.Κονιδάρη Χρυσούλα, κλάδου ΤΕ Μηχανικών– Δομικών Έργων με βαθμό Α’, αναπληρούμενη
από την Παρασκευοπούλου Δήμητρα κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Α’.
Το έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας μεταφοράς
μαθητών δημοσίων σχολείων από την Π.Ε Ευβοίας όπως αυτή περιγράφεται στην αριθμ.
50025/26-9-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/Β’) κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας
παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή παραλαβής: α)
είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο, β) είτε
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
Το Πρωτόκολλο παραλαβής διαβιβάζεται στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης το ταχύτερο δυνατό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Ορίζει τον Γεώργιο Πιλάτη κλάδου ΤΕ Ηλεκτρ/γων- Μηχ/κων με βαθμό Α΄ ως Επόπτη
παρακολούθησης εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
δημοσίων σχολείων από την Π.Ε Ευβοίας.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 992
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση,
Στερεάς Ελλάδας σε φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας .

εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
82310/797/24/04/2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της 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 παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), των παρακάτω
ειδών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε φορείς της Π.Ε. Φθιώτιδας :
Α/
Α
1

ΦΟΡΕΑΣ
Ένωση Μικρασιατών Λαμίας
“ Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης”

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ H/Y
Έναν Υπολογιστή (1)
Μια Οθόνη (1) , Έναν Εκτυπωτή (1)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 993
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 49o: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 96019/3347/30-042019 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 έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έως το Α’ τρίμηνο έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας .
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε Λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση κάνοντας εκτενή αναφορά στο θέμα,
δηλώνοντας τα εξής: “ Δεν αμφισβητούμε την λογιστική απεικόνιση της διαχείρισης που
παρουσιάζεται….
Κρίνουμε ελλιπείς, όμως, τις αναφορές σας στο Περιφερειακό Ταμείο για το οποίο ποτέ δεν
μιλήσαμε ολοκληρωμένα στην Οικονομική Επιτροπή ή το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Θεωρούμε σοβαρό ζήτημα, επίσης, την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στα πεπραγμένα και
τις δαπάνες της Διαχειριστικής Αρχής.
Εκτιμούμε, πως η συγκεκριμένη διαχείριση που κάνατε :
• Εκφράζει απολύτως την πολιτική που εφαρμόζετε, που στην ουσία της συμφωνεί με τις
οδηγίες της Ε.Ε και την κυβερνητική πολιτική.
Λειτουργείτε την Περιφέρεια σαν βραχίονας της κυβερνητικής πολιτικής…. Αποδέχεστε την
συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών… Την λογική
της ανταποδοτικότητας, της εμπορευματοποίησης και των ΣΔΙΤ….. Την κοινή δραστηριότητα με
τους επιχειρηματίες, συμμετέχοντας ολόπλευρα σε προγραμματισμούς, που καλλιεργούν
αυταπάτες στον λαό, ενώ αποδίδουν πολιτικά και οικονομικά κέρδη στην ολιγαρχία του πλούτου.
• Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων…. Τα έργα και οι υπηρεσίες
που προσφέρετε είναι σαφώς λιγότερα από όσα χρειάζονται.
• Καλλιεργείτε αυταπάτες και συμβάλλετε στο να περνάνε οι αντιλαϊκές πολιτικές …..
Συμμετέχετε ουσιαστικά στην επιχείρηση αποσάθρωσης των εργασιακών σχέσεων των
εργαζομένων.
Είναι χαρακτηριστικό πως συχνά εξαγγέλλεται έργα και δραστηριότητες, που προχωράνε
βραδύτατα λόγω λειψής χρηματοδότησης ή δεν γίνονται ποτέ.
Όσα αντιπολιτευτικά διατυπώνετε, κρίνοντας την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, είναι
επιφανειακά και χωρίς προεκτάσεις .. Καλύπτετε τυπικά τις αντιπολιτευτικές υποχρεώσεις,
τηρώντας - απλώς - τα προσχήματα.
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Τίποτε δεν μπορεί να κρύψει την συμφωνία σας με όσα γίνονται σε βάρος του λαού.
Σε αυτή την βάση και με πολιτικά κριτήρια καταψηφίζουμε την εισήγηση .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 994
ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση 3ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3299/30/4/2019
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας .
Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε Λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος δήλωσε τα εξής: “ Πρόκειται για μια εξαιρετικά μίζερη
τροποποίηση, ενδεικτική της πολύ περιορισμένης χρηματοδότησης της Περιφέρειας .. Αφορά
κυρίως μεταφορές κονδυλίων.. Είναι φανερό πως η αρχή της Περιφέρειας αποδέχεται
αδιαμαρτύρητα την κυβερνητική πολιτική της περικοπής κοινωνικών δαπανών .. Την υλοποιεί και
φυσικά την στηρίζει στην πράξη.
Σε αυτή την βάση, παρότι οι τροποποιήσεις συμβάλουν στην εξόφληση λειτουργικών
υποχρεώσεων της Περιφέρειας - πολιτικά - την καταψηφίζουμε .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 995
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
Βασίλειος Φακίτσας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Αργυρίου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία Μίλη

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

Δαπάνη

Προμηθευτής

1.

Παροχή υπηρεσιών της ετήσιας
συντήρησης και υποστήριξης του
λογισμικού (Πρόγραμμα Διαχείρισης
Οικονομικού,
Πρόγραμμα
Δημοσίευσης
Στοιχείων
Προϋπολογισμού
&
Έργων,
Πρόγραμμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων,
Πρόγραμμα
Διαχείρισης
Έργων,
Πρόγραμμα
Διαχείρισης
Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου-WEB,
Σύστημα Δημοσίευσης στη Διαύγεια,
Διαχείριση
Ωρομέτρησης
Προσωπικού, Οικονομική Διαχείριση
- Υποσύστημα πληρωμών προς
Τράπεζες-SEPA) για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας

OPEN TECHNOLOGY
SERVICES “OTS”
Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας
Α.Ε.

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
9451/443

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής
149/21-01-2019
Πρακτικό 4ο, θέμα: 37ο, α/α: 7
ΑΔΑ: 6Ε9Ε7ΛΗ-5Δ1

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.
ΕΦ 073
ΚΑΕ 0869

Απόφαση Δέσμευσης
17862/702
ΑΔΑ: 6ΙΑΗ7ΛΗ-Σ41
ΑΔΑΜ:
19REQ004374946

Ποσό

11.831,27€

Μοναστηρίου 125 Θεσ/νικη
54627
ΑΦΜ: 095372259
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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