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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 19ης Ιουνίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 22

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-2017
(ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 134062/1357/13-06-2019
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. 21/13-06-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης περί μη άσκησης ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. Α166/2019
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ακυρωτικός Σχηματισμός), για λογαριασμό της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Α.Ε. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα).

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα).

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό δικογράφου ΠΡ12/15-02-2013
προσφυγής του Ιωάννη Κυριάκου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα).
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ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό δικογράφου ΠΡ16/1-03-2013
προσφυγής του Ιωάννη Κυριάκου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα).

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη λειτουργία
του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) για την περιοχή της ανατολικής
Βίστριζας.

ΘΕΜΑ 8o: Εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον Παναγιώτη Προβόπουλο κατόπιν αιτήματός του
προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14:
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019).

ΘΕΜΑ 10o: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2632/3-12-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί α) έγκρισης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων, για την εκτέλεση
εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες με αυτεπιστασία από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.
και β) καθορισμού ωριαίας αποζημίωσης αυτών, που θα ισχύει από 15-06-2019 έως 31-12-2019.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018 – 2019 (Β΄
Φάση)», προϋπολογισμού 988.144,14 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ. 5 στην περιοχή της
Στρώμης», προϋπολογισμού 1.410.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2018-2019».

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018», προϋπολογισμού
900.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», προϋπολογισμού
50.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 15o: Τροποποίηση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με
τίτλο: «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-2020», οι οποίοι
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 66/26-03-2019 (ΑΔΑ: 60ΧΘ7ΛΗ-Ο21) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε., όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 901/22-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-
ΠΞΛ) όμοιά της.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών 2 & 3 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων
(φορτηγών και αυτοκινήτων), μηχανημάτων έργων, ενός σκάφους ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας
και τριών χλοοκοπτικών για χρονικό διάστημα ενός έτους, αρχομένης την 1η Ιουλίου 2019,
προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής τεχνικών υπηρεσιών σε εξωτερικό
συνεργάτη για την υποστήριξη της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης, Π.Ε.
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 17.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, προϋπολογισμού 22.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας σε συνάντηση εργασίας, στα πλαίσια τoυ έργου με τίτλo: «Fostering the role of
public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον
ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και
ακρωνύμιο «i-Buy», στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την
εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παροχής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 25o: Tροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1137/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση A166/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά ΤΜΗΜΑ Α1΄ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ αναφορικά με την ένσταση - προδικαστική
προσφυγή του Μπακαλέξη Ιωάννη για το τμήμα 87 του 2346/2017 διαγωνισμού μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση δικαιολογητικών του 2ου μειοδότη της
διαγωνιστικής διαδικασίας με ανοιχτή διαπραγμάτευση στις 23 Νοεμβρίου 2018 για την
μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-
2020.

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2019, για
αμοιβές προσωπικού και προμήθεια λογισμικού προγράμματος.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και β) ανάκλησης
δέσμευσης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης και προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρός της, Βασίλειος Φακίτσας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κ. Βασιλείου
Φακίτσα, έξι (6):

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

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Ευστάθιος Κάππος και
Δημήτριος Βουρδάνος με τα αναπληρωματικά μέλη αυτών όπως και ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης, ο
οποίος όμως αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. O κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
2. Η κα Βασιλική Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. και
3. Ο κ. Μάριος Πολύζος, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού

Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος ανέφερε τα παρακάτω:
“Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών για την ανάδειξη νέας αρχής στην Περιφέρεια και

στα πλαίσια των υποχρεώσεων μας να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην Περιφέρεια μέχρι
31/08/2019, οφείλουμε να συζητήσουμε το τι συγκεκριμένα έχουμε να κάνουμε μέχρι τότε.

Οφείλουμε να διατηρήσουμε την λειτουργικότητα της Περιφέρειας και να διαφυλάξουμε
την δυνατότητά της να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό, δίνοντας έμφαση στην
αντιπυρική και αντισεισμική προστασία.

Κρίνουμε αναγκαία την συζήτηση:
Για τα έργα και τις υπηρεσίες, που πρέπει άμεσα να δημοπρατηθούν.
Για τις εκκρεμότητες της Διαχειριστής Αρχής και τον προγραμματισμό της, που φυσικά

συνεχίζεται.
Για τις εκκρεμότητες του Περιφερειακού Ταμείου…
Για μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι 31/08/2019”.

Στη συνέχεια, με αφορμή την κάτωθι επιστολή της κ. Μπατζελή (Επικεφαλής της
παράταξης του ΚΙΝΑΛ στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο) προς τον σημερινό Περιφερειάρχη,
που κοινοποιήθηκε και στην παράταξή τους:

Λαμία, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Αγαπητέ κε Μπακογιάννη
Όπως γνωρίζετε εκδόθηκε η 1η εγκύκλιος σχετικά με τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού

Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού
προγραμματισμού

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι 9.9.2018 και χρειάζεται να
απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:

• να περιγραφούν συνοπτικά τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας που μπορούν να
αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και κινητήριο μοχλό, οι βασικότερες ανάγκες και
ενδεχόμενα κενά με βάση τα πρόσφατα δεδομένα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και ει δυνατόν
περιφερειακό επίπεδο για τους 5 στόχους πολιτικής: Μια εξυπνότερη Ευρώπη, Μια πιο πράσινη
Ευρώπη, Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη, Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, Μια Ευρώπη πιο κοντά
στους πολίτες της

• να καταγραφούν προβλήματα, εμπόδια ή/και αστοχίες που παρουσιάστηκαν και
αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση και επίτευξη των
στόχων και των προτεραιοτήτων του φορέα ανά τομέα πολιτικής και οι τρόποι αντιμετώπισής
τους όπου εφαρμόστηκαν

• να αποτυπωθούν και να περιγραφούν συνοπτικά οι κύριες στρατηγικές επιλογές
ανά Στόχο Πολιτικής με αναφορά και στο Ταμείο χρηματοδότησης για κάθε Στόχο Πολιτικής
(ενδεχόμενες προτάσεις για νέα σημαντικά έργα ή πακέτα δράσεων)

• να εκτιμηθούν συνοπτικά οι ανάγκες χρηματοδότησης ανά φορέα και Στόχο
Πολιτικής για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών

Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός α) της ένταξης της Στερεάς Ελλάδας στις «λιγότερο
αναπτυγμένες Περιφέρειες», β) η αναμενόμενη τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών
ενισχύσεων, λόγω της δραστικής μείωσης του κατά κεφαλήν περιφερειακού ΑΕΠ και γ) η
εστίαση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στις επενδύσεις και την απασχόληση διαμορφώνουν ένα
θετικό πλαίσιο για αυξημένους πόρους στους παραγωγικούς τομείς της Στερεάς Ελλάδας, για
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έργα «πόλους ανάπτυξης», για νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, για ένα αναπτυξιακό
χάρτη της Περιφέρειάς μας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού:
1. Εκτιμούμε ότι μπορεί να ζητηθεί παράταση της πρώτης καταληκτικής ημερομηνίας

της 9ης Σεπτεμβρίου από το σύνολο των Περιφερειών και των ιδίων των αρμοδίων
κυβερνητικών αρχών από την Ε.Ε. λόγω εκλογικής περιόδου, ώστε και οι νέες περιφερειακές
αρχές σε συνεργασία με τις προηγούμενες να επεξεργαστούν, να σχεδιάσουν και να
αποφασίσουν τις μελλοντικές προτάσεις τους. Για την επιλογή των καινούργιων έργων και την
κοστολόγηση είναι απολύτως θεμιτό να λάβει μέρος η καινούργια διοίκηση και μια παράταση 2 -3
μηνών.

2. Παράλληλα όμως με το αίτημα της παράτασης είναι απολύτως αναγκαίο να
ξεκινήσει με την σύμφωνη γνώμη σας μία διαδικασία - έστω και αν είναι αρχικά άτυπη -
διαβούλευσης και συνεννόησης για τον σχεδιασμό του νέου ΠΕΠ, όπως αυτό προβλέπεται από
την 1η εγκύκλιο, από τώρα και μέχρι τον Σεπτέμβριο. Θα μπορούσε να γίνει μια ομάδα εργασίας
με εκπροσώπους της καινούργιας και απερχόμενης διοίκησης, ώστε να προετοιμαστεί το νέο
πρόγραμμα, να απαντηθούν τα απαιτούμενα από τα αποτελέσματα του προηγούμενου και να
σχεδιαστούν οι νέες πολιτικές με τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και τους νέους πόρους.

Σας εφιστούμε την προσοχή, γιατί η όλη διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το
επόμενο Μάρτιο 2020 για όλα τα κράτη μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι’ αυτό οι συγκεκριμένες
αποφάσεις πρέπει να προετοιμαστούν και να ληφθούν από τώρα, ώστε ως Περιφέρεια και ως
χώρα να είμαστε εμπρόθεσμοι.

Είμαι βεβαία ότι θα αναλάβετε πρωτοβουλία συνεννόησης και συνεργασίας για το
αναπτυξιακό μέλλον της Περιφέρειας της Στερεάς.

Ξεπερνώντας το, προφανώς, εκ παραδρομής λάθος στην καταληκτική ημερομηνία 2018
αντί του ορθού 2019… ο κ. Γκικόπουλος σημείωσε:

«Σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ήμασταν πάντα αντίθετοι με τον καθορισμό δεσμευτικών
προθεσμιών για την υποβολή προτάσεων, που έχουν ευρύτερη σημασία για τον λαό και τις
παραγωγικές δυνατότητες του τόπου, μια και εκ προοιμίου φαίνεται πως έτσι επιδιώκουν να
επιβάλλουν αναγκαστικές συμφωνίες ή συναινέσεις στην ήδη χαραγμένη φιλομονοπωλιακή
πολιτική τους… Λειτουργούν με την μορφή της πίεσης και με λογικές πολιτικού εκβιασμού.

Η συγκεκριμένη, όμως, πρόταση που διατυπώνεται είναι βάσιμη και πρέπει να συζητηθεί,
εφόσον δίνει κάποιες δυνατότητες παρεμβάσεων και βοηθάει την ενημέρωση του λαού».

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής
περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
73.904,00 € με ΦΠΑ.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην επιτακτική ανάγκη έναρξης της αντιπυρικής
περιόδου 2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση έναρξης εργασιών δακοκτονίας από τον προσωρινό μειοδότη
του τμήματος Α΄ του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το έτος 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο
33 παρ 1 του νόμου 4597/2019.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην επιτακτική ανάγκη έναρξης των ψεκασμών για
την καταπολέμηση του δάκου.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της τέταρτης συμπληρωματικής της 3ης Τροποποίησης του
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ



7

Η έγκριση της τέταρτης συμπληρωματικής της 3ης Τροποποίησης του Π/Υ, οικονομικού
έτους 2019, κρίνεται αναγκαία για την συμμετοχή στο κεφάλαιο του Ο.Π.Α.Σ.Τ.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Τροποποίηση – επανακοστολόγηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην επιτακτική ανάγκη κοστολόγησης των
μαθητικών δρομολογίων και πληρωμής των αναδόχων.

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 1199

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής
περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
73.904,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 133945/1629/13-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/17-04-2019 (ολοκληρώθηκε στις 12-06-2019) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια
του Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ, που αφορά
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών &
οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης του εν
λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

1 «ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 9: «Μίσθωση προωθητήρα έως 160hp»

39€/ώρα για 80
ώρες

3.868,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

2

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

34€/ώρα για 80
ώρες

3.372,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 10: «Μίσθωση προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω» 37€/ώρα για 80
ώρες

3.670,40 €
(προσωρινός ανάδοχος)

3

«ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

19€/ώρα για 72
ώρες

1.696,32 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton» 32€/ώρα για 80
ώρες

3.174,40 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω» 55€/ώρα για 80
ώρες

5.456,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

4

«ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

29€/ώρα για 80
ώρες

2.876,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω» 31€/ώρα για 80
ώρες

3.075,20 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton» 21€/ώρα για 80
ώρες

2.083,20 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω» 41€/ώρα για 80
ώρες

4.067,20 €
(προσωρινός ανάδοχος)

5 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»

25€/ώρα για 80
ώρες

2.480,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)
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6

«ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

29€/ώρα για 80
ώρες

2.876,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton» 22€/ώρα για 80
ώρες

2.182,40 €
(προσωρινός ανάδοχος)

7

«ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

22€/ώρα για 72
ώρες

1.964,16 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP» 27€/ώρα για 80
ώρες

2.678,40 €
(προσωρινός ανάδοχος)

8
«ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση χορτοκοπτικού οχήματος ή
καλαθοφόρου οχήματος»

35€/ώρα για 80
ώρες

3.472,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

9 «ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton»

23€/ώρα για 80
ώρες

2.281,60 €
(προσωρινός ανάδοχος)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1200

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση έναρξης εργασιών δακοκτονίας από τον προσωρινό μειοδότη
του τμήματος Α΄ του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το έτος 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο
33 παρ 1 του νόμου 4597/2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 152/134884/14-06-
2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την έναρξη εργασιών δακοκτονίας από τον προσωρινό μειοδότη του τμήματος

Α΄ του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το έτος 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το άρθρο
33 του νόμου 4597/2019, ήτοι την «ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (Παπακυριαζή 12, Λαμία,
Α.Φ.Μ. 800724606 Δ.Ο.Υ ΛΑΜΙΑΣ), με το ποσό των 0,033 € πλέον ΦΠΑ ανά προστατευόμενο
ελαιόδεντρο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1201

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της τέταρτης συμπληρωματικής της 3ης Τροποποίησης του
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 134172/4388/13-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την τέταρτη συμπληρωματική της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2019, όπως αναλύεται στην εισηγητική έκθεση
της υπηρεσίας και αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων, οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο κ. Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο.
Ο κ. Τιμπλαλέξης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1202

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Τροποποίηση – επανακοστολόγηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.
134628/4244/14-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Την τροποποίηση - επανακοστολόγηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με κωδ.

1035 και 575 σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του
σχολικού έτους 2018 – 2019, καθώς και την τροποποίηση των προς σύναψη και των
υπογεγραμμένων συμβάσεων, ως εξής:

2. Την τροποποίηση των ως άνω δρομολογίων από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης
αυτών σύμφωνα με τις χορηγηθείσες βεβαιώσεις των αντίστοιχων σχολικών μονάδων.

3. Την καταβολή ή παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει από τις εν
λόγω τροποποιήσεις.

4. Την αναδρομική ισχύ των ως άνω αναφερθέντων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της Π.Ε.
Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1203

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 21/13-06-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το υπ΄ αριθμ.
21/13-06-2019 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1204

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης περί μη άσκησης ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. Α166/2019
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Ακυρωτικός Σχηματισμός), για λογαριασμό της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. TT.
119703/631/12-06-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της υπ΄αριθμ. Α166/2019 απόφασης του Διοικητικού

Εφετείου Πειραιά (Ακυρωτικός Σχηματισμός), καθόσον ελλείπει η βασική προϋπόθεση του
παραδεκτού, και συγκεκριμένα η δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου κατά αυτής, αφού έχει
καταστεί αμετάκλητη από την έκδοσή της.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί να μην ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της εν λόγω
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, αφού έχει καταστεί αμετάκλητη από την έκδοσή
της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1205

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «Α.Ε. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. TT.
130178/653/12-06-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Αικατερίνη

Ξάνθη του Ανδρέα, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 309], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Μακροπούλου, αρ. 72, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Ενιαίο Τμήμα), στη δικάσιμο της 11/07/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 26-02-2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ15/28-02-2013
προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Ε. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό 80 €
για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της υπόθεσης.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί με την εισήγηση, η οποία αφορά πρόστιμο για
τη μονάδα αποθήκευσης τροφίμων στη θέση «Μαδαρό» της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του
Δήμου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα για παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1206

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα).

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
132312/670/12-06-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα), δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της
υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσεως της υποθέσεως

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως συμφωνεί με την εισήγηση, η οποία αφορά πρόστιμο για
παράβαση των όρων χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σχετικά με την μονάδα
εκτυπωτικών δραστηριοτήτων, που διατηρεί η συγκεκριμένη εταιρεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1207

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό δικογράφου ΠΡ12/15-02-2013
προσφυγής του Ιωάννη Κυριάκου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
132313/671/12-06-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα), δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της
υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσεως της υποθέσεως.

Ο κ. Γκικόπουλος πρότεινε να μην επιμείνουν στην απόκρουση της προσφυγής, που
άλλωστε είναι “ασύμφορη, δεδομένου ότι πρόκειται για πολύ μικρό πρόστιμο επί παραβάσεων
διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε αγροτική καλλιέργεια”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1208

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό δικογράφου ΠΡ16/1-03-2013
προσφυγής του Ιωάννη Κυριάκου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
132314/672/12-06-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Ενιαίο Τμήμα), δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της
υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο, οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί
επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της φύσεως της υποθέσεως.

Ο κ. Γκικόπουλος πρότεινε να μην επιμείνουν στην απόκρουση της προσφυγής, που
άλλωστε είναι “ασύμφορη, δεδομένου ότι πρόκειται για πολύ μικρό πρόστιμο επί παραβάσεων
διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε αγροτική καλλιέργεια”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1209

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη λειτουργία
του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) για την περιοχή της ανατολικής
Βίστριζας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
132311/669/12-06-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Αθανασίου του Γεωργίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 92], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 23, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
φάκελο της υπόθεσης που έχει σχηματιστεί για τη λειτουργία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων στην περιοχή της Βίστριζας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις απαραίτητες
ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στα θέματα αρμοδιότητας των
Τ.Ο.Ε.Β. στην άνω περιοχή, με την ενδεχόμενη σύσταση νέου νομικού προσώπου.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.680 € συν
ΦΠΑ 24% (= 384) ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 2.064 €, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για είκοσι (20) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι ποσό
[80 € Χ 20 =] 1.600 €, λόγω της ιδιάζουσας φύσης της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των
νομικών διατάξεων των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), σε συνδυασμό
με τον χρόνο που απαιτείται για την παροχή της γνωμοδότησης και την άντληση πολυποίκιλων
στοιχείων.

Είναι αδιαμφισβήτητο, κατά τον κ. Γκικόπουλο, πως “έχει προκύψει ανάγκη επίλυσης
ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων, τη λειτουργία και συντήρηση των
εγγειοβελτιωτικών έργων και του αρδευτικού δικτύου στην περιοχή της ανατολικής Βίστριζας,
αλλά και σε άλλες περιοχές της Φθιώτιδας και συνολικά της Στερεάς Ελλάδας…

Το πρόβλημα είναι πολιτικό και συνοψίζεται στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενοποίησης
της νομοθεσίας άρδευσης, που πρέπει να εξυπηρετεί οπωσδήποτε τους μικρούς, φτωχούς
αγρότες χωρίς να τους υπερχρεώνει… Να διασφαλίζει την άρδευση των καλλιεργειών και την
συντήρηση του συστήματος με το μικρότερο δυνατό κόστος”.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Γκικόπουλος ζήτησε “νομοθετική ρύθμιση σε λογική, που θα
συμφωνήσουν οι φορείς των αγροτών”, διαφώνησε με τον διορισμό δικηγόρου και καταψήφισε
την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1210

ΘΕΜΑ 8o: Εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον Παναγιώτη Προβόπουλο κατόπιν αιτήματός του
προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. TT.
120881/632/12-06-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να γίνει δεκτή η αίτηση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, όπως αυτή διατυπώθηκε

στην από 30-05-2019 αίτηση του Παναγιώτη Προβόπουλου προς την «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», με την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε τμήμα του κεφαλαίου της απαίτησης,
αφού παραιτείται από τη διεκδίκηση ολόκληρου του κονδυλίου της αποζημίωσης, απαλλαγμένου
τόκων και δικαστικών εξόδων, ήτοι συνολικού ποσού 10.000 €.

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση, εφόσον δεν αμφισβητείται ότι ο
συγκεκριμένος εργολήπτης εκτέλεσε τις εργασίες που περιγράφονται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1211

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14:
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 125394/6912/5-
06-2019 και β) 132388/7337/12-06-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού

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

1. Ποσού 4.960,00 € με Φ.Π.Α. 24% στον «ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ», για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου και στο
οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης.

2. Ποσού 22.220,80 € με Φ.Π.Α. 24% στην «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ
Ο.Ε.», για την διαμόρφωση της κοίτης, την διαλογή και φόρτωση υλικού για την πλήρωση, την
αντιστήριξη του πρανούς στην ΕΟ Περιβόλι – Μάρμαρα.

3. Ποσού 8.469,20 € με Φ.Π.Α. 24% στον «ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ», για την
αποκατάσταση των προσβάσεων (σε δύο σημεία) στην ΤΚ Αρχανίου του Δήμου Μακρακώμης,
που καταστράφηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου.

4. Ποσού 11.408,00 € με Φ.Π.Α. 24% στην «ΑΦΟΙ ΑΘ. ΚΑΥΚΙΑ Ο.Ε.», για την
διευθέτηση και την διαμόρφωση της κοίτης του υδατορεματος “Ξηριάς Αυλακίου” σε δύο θέσεις
(ανάντι και κατάντι της γέφυρας και πλησίον των εκβολών).

5. Ποσού 8.332,80 € με Φ.Π.Α. 24% στον «ΡΗΓΑ ΗΛΙΑ», για την διαμόρφωση της κοίτης,
την διαλογή και φόρτωση υλικού για την πλήρωση, την αντιστήριξη του πρανούς, το οποίο
κατέρρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου, στην ΕΟ Περιβόλι
- Μάρμαρα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1212

ΘΕΜΑ 10o: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2632/3-12-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί α) έγκρισης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων, για την εκτέλεση
εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες με αυτεπιστασία από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.
και β) καθορισμού ωριαίας αποζημίωσης αυτών, που θα ισχύει από 15-06-2019 έως 31-12-2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132382/7336/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 2632/3-12-2018 απόφασή της περί α) έγκρισης μίσθωσης

χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων, για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών σε
ιδιώτες με αυτεπιστασία από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. και β) καθορισμού ωριαίας
αποζημίωσης αυτών, που θα ισχύει από 15-06-2019 έως 31-12-2019, ως εξής:
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α) Εγκρίνει την εκτέλεση των κατωτέρω εργασιών απολογιστικά από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς
διαγωνισμό, κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό.

1. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ (μέχρι 150HP).
Η επιφυλακή του αποχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας θα περιλαμβάνει την

παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου και
παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή
σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά την συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του
χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του
παρόντος άρθρου οι δαπάνες που απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος (κατά
προτίμηση σε στεγασμένο χώρο), την φύλαξη του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για έλεγχο του
μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση πλήρους ετοιμότητας
καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία
του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις, από τον προϊστάμενο του Τμήματος
M.E. της Δ.Τ.Ε. της Π.Σ.Ε. και περαιώνεται μετά από εντολές αυτού.

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης (απασχόλησης)
επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου (FAX), μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) , προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να
επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Για την επιφυλακή του μηχανήματος υδροφόρας οι εντολές για την έναρξη της εργασίας,
την θέση επιφυλακής και την περαίωση της εργασίας θα δίδονται μέσω τηλεομοιότυπου (FAX),
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτού μηνύματος (SMS) από τον υπεύθυνο
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας προς τον υπεύθυνο της παροχής
εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος του Τμήματος θα διαβιβάζει σχετική βεβαίωση
προς το Τμήμα Μ.Ε. για την πιστοποίηση των εργασιών.

Τιμή για την μίσθωση ενός αποχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας σε συγκεκριμένη
θέση επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την
πλήρως τελειωμένη εργασία:

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: πέντε (5,00 €)/ώρα

2. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ (πάνω από 150HP).
Η επιφυλακή του αποχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας θα περιλαμβάνει την

παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου και
παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή
σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά την συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του
χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του
παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος (κατά
προτίμηση σε στεγασμένο χώρο) την φύλαξη του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για έλεγχο του
μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση πλήρους ετοιμότητας
καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία
του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις από τον προϊστάμενο του Τμήματος
M.E. της Δ.Τ.Ε. της Π.Σ. Ε. και περαιώνεται μετά από εντολές αυτού.

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης (απασχόλησης)
επιφυλακής δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου (FAX), μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email), γραπτού μηνύματος (SMS) προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.
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Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να
επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Για την επιφυλακή του μηχανήματος υδροφόρας οι εντολές για την έναρξη της εργασίας
την θέση επιφυλακής και την περαίωση της εργασίας θα δίδονται μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) ,
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτό μήνυμα (SMS) από τον υπεύθυνο του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος του Τμήματος θα διαβιβάζει σχετική βεβαίωση
προς το Τμήμα Μ.Ε. για την πιστοποίηση των εργασιών.

Τιμή για την μίσθωση ενός αποχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας σε συγκεκριμένη
θέση επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την
πλήρως τελειωμένη εργασία:

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: πέντε (5,00 €)/ώρα

3. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ Ή ΓΕΡΑΝΟΥ 30 t
Μίσθωση επιφυλακής οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης ή γερανού ανυψωτικής

ικανότητας 30t για την εκτέλεση εργασίας ρυμούλκησης οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί
στο οδικό τμήμα που διενεργείται ο αποχιονισμός και τη μεταφορά τους με ασφάλεια και χωρίς
να προκληθούν φθορές θα περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως
εφοδιασμένου (καύσιμα,κλπ) και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση
επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η
Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία
του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις, βεβαιώνεται από την αρμόδια
επιτροπή και την αρμόδια Υπηρεσία (Πολιτική Προστασία, ΔΤΕ, Πυροσβεστική) και περαιώνεται
μετά από εντολές του έχοντος τον συντονισμό.

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης (απασχόλησης)
επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου (FAX), μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email), γραπτού μηνύματος (SMS) προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να
επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Στο χρόνο μίσθωσης (απασχόλησης) του μηχανήματος περιλαμβάνονται:
α) Η παραμονή του μηχανήματος και χειριστού σε προκαθορισμένες θέσεις σε πλήρη

ετοιμότητα. Οι θέσεις θα οριστικοποιούνται κατά περίπτωση από τη Δ/νουσα Υπηρεσία ανάλογα
με τις υφιστάμενες ανάγκες.

β) Η ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της
Υπηρεσίας, διενέργεια περιπολίας στα τμήματα ευθύνης του μηχανήματος.

Με μέριμνα και ευθύνη αναδόχου, ο γερανός ή το όχημα απεγκλωβισμού πρέπει να είναι
σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να διαθέτουν σε αρίστη κατάσταση ανυψωτικό εξοπλισμό και
ανυψωτικά εξαρτήματα με όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας και να χειρίζονται από κατάλληλα
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται:
- Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και-ένα πίσω
- Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω
- Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη)

Τιμή για μία ώρα μίσθωσης επιφυλακής γερανού ανυψωτικής ικανότητας 30t ή οχήματος
απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης οχημάτων και τη μεταφορά τους όπως περιγράφεται κατωτέρω,
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία:

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ (20,00€)/ώρα

4. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ) ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Η επιφυλακή του προωθητή γαιών θα περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος,

πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα κ.λ.π.) και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε
θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού, ή πυρκαγιάς, ή πλημμύρας ή σε
άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.
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Κατά την συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του
χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του
παρόντος άρθρου οι δαπάνες που απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος (κατά
προτίμηση σε στεγασμένο χώρο), την φύλαξη του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για έλεγχο του
μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση πλήρους ετοιμότητας
καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία
του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις, βεβαιώνεται από την αρμόδια
επιτροπή και την αρμόδια Υπηρεσία (Πολιτική Προστασία, ΔΤΕ, Πυροσβεστική) και περαιώνεται
μετά από εντολές του έχοντος τον συντονισμό

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης (απασχόλησης)
επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου (FAX), μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email), γραπτού μηνύματος (SMS) προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να
επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Για την επιφυλακή του μηχανήματος προωθητή γαιών οι εντολές για την έναρξη της
εργασίας, την θέση επιφυλακής και την περαίωση της εργασίας θα δίδονται μέσω
τηλεομοιότυπου (FAX), μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτού μηνύματος
(SMS) από τον υπεύθυνο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας προς τον
υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος του Τμήματος θα διαβιβάζει σχετική βεβαίωση
προς το Τμήμα Μ.Ε. για την πιστοποίηση των εργασιών.

Τιμή για την μίσθωση ενός προωθητή γαιών, σε συγκεκριμένη θέση επιφυλακής,
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως
τελειωμένη εργασία:

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: Δέκα πέντε (15,00 €)/ώρα

5. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΝΤΑΛΙΚΑ-
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ).

Η επιφυλακή του φορτηγού μεταφοράς μηχανημάτων θα περιλαμβάνει την παραμονή
του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα κ.λ.π.) και εξοπλισμένου και παντελώς
ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού, ή
πυρκαγιάς, ή πλημμύρας. ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά την συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του
οδηγού του φορτηγού, έχουν όμως υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του
παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος την
φύλαξη του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προσέλευση του οδηγού του, ή
άλλου αρμοδίου τεχνικού, για έλεγχο του μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η
επιθυμητή κατάσταση πλήρους ετοιμότητας καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, που
απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία.

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης (απασχόλησης)
επιφυλακής δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου (FAX), μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email), γραπτού μηνύματος (SMS) προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να
επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Για την επιφυλακή του μηχανήματος φορτηγού μεταφοράς μηχανημάτων, οι εντολές για
την έναρξη της εργασίας, την θέση επιφυλακής και την περαίωση της εργασίας θα δίδονται μέσω
τηλεομοιότυπου (FAX), μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτού μηνύματος
(SMS) από τον υπεύθυνο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας προς τον
υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος του Τμήματος θα διαβιβάζει σχετική βεβαίωση
προς το Τμήμα Μ.Ε. για την πιστοποίηση των εργασιών.
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Τιμή για την μίσθωση ενός φορτηγού μεταφοράς μηχανημάτων, σε συγκεκριμένη θέση
επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την
πλήρως τελειωμένη εργασία:

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: Δέκα (10,00 €)/ώρα

β) Καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και ημερήσιας δαπάνης,
ως κάτωθι:

1) Διαμορφωτήρας: Πενήντα ΕΥΡΩ (50.00)
2) Προωθητήρας D4-6: Πενήντα πέντε ΕΥΡΩ ( 55.00)
3) Προωθητήρας D7: Εβδομήντα ΕΥΡΩ (70.00)
4) Προωθητήρας D8: Ογδόντα ΕΥΡΩ (80.00)
5) Προωθητήρας D9: Ενενήντα ΕΥΡΩ (90.00)
6) Φορτωτής Ελαστ. μέχρι 100 HP: Σαράντα ΕΥΡΩ ( 40.00)
7) Φορτωτής Ερπυστ. μέχρι 100 HP: Πενήντα ΕΥΡΩ (50.00)
8) Φορτωτής Ελαστ. από 100HP – 180HP: Πενήντα πέντε ΕΥΡΩ (55 .00)
9) Φορτωτής Ερπυστ. από 100-180HP: Εξήντα ΕΥΡΩ ( 60.00)
10) Εκσκαφέας Ελαστ.: Πενήντα πέντε ΕΥΡΩ (55.00)
11) Εκσκαφέας Ερπυστ.: Εβδομήντα ΕΥΡΩ (70.00)
12) Τρακτέρ με μαχαίρι: Τριάντα ΕΥΡΩ (30.00)
13) Πλατφόρμα: Διακόσια τριάντα ΕΥΡΩ (230,00) μέχρι 40 km και ανά 10km επί πλέον

πενήντα ΕΥΡΩ (50,00)
14) Μεταφορά βαρέων οχημάτων (Γερανοφόρο): Εξήντα ΕΥΡΩ (60.00) ανά ώρα

εργασίας συν την διαδρομή.
15) Μηχανικός εκσκαφέας με λεπίδα: Εξήντα ΕΥΡΩ (60,00).
16) Φορτωτής με λεπίδα: Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45,00).
17) Φορτηγό με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό Χορτοκοπτικό μέχρι 150HP: Εξήντα

ΕΥΡΩ (60,00).
18) Φορτηγό με λεπίδα, αλατιέρα, πάνω από 150HP Ογδόντα ΕΥΡΩ (80,00).
19) Φορτηγό με βυτίο και πιεστικό Χορτοκοπτικό: εξήντα ΕΥΡΩ (60,00).
20) Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα μέχρι 150HP: Εξήντα ΕΥΡΩ (60,00).
21) Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα πάνω από 150HP: Ογδόντα ΕΥΡΩ (80,00).
22) Εκχιονιστικό μηχάνημα τύπου φρέζας Εκατό ΕΥΡΩ (100,00).
23) Φορτηγό 0- 6 ton.: Είκοσι ΕΥΡΩ (20,00
24) Φορτηγό 6-10 ton: Τριάντα ΕΥΡΩ (30,00)
25) Φορτηγό 10-15ton: Τριάντα πέντε ΕΥΡΩ (35,00).
26) Φορτηγό 15 ton και άνω: Σαράντα ΕΥΡΩ (40,00).
27) Καλαθοφόρο όχημα (για αποξήλωση πινακίδων, κόψιμο κλαδιών κλπ): Σαράντα

επτά ΕΥΡΩ ( 47,00).
28) Αποφρακτικό όχημα (για απόφραξη φρεατίων οδικού δικτύου κλπ): Διακόσια ΕΥΡΩ

(200,00).
29) Ανυψωτικός γερανός (για απομάκρυνση βαρέων οχημάτων σε περίπτωση

χιονόπτωσης κλπ): Σαράντα ΕΥΡΩ (40,00).
30) Αεροσυμπιεστής 160κπ με δύο κρουστικά (για περίπτωση σεισμικού φαινομένου

κλπ): Τριάντα ΕΥΡΩ (30,00).
31) Οδοστρωτήρας δονητικός έως 80 ΗΡ: Τριάντα επτά ΕΥΡΩ (37,00).
32) Αυτοκινούμενη μπετονιέρα χωρητικότητας 3.5 κ.μ. μέχρι 40Κμ: Τετρακόσια ΕΥΡΩ

(400,00) (συμπεριλαμβάνονται μεταφορά αδρανών – τσιμέντο – προσωπικό).
33) Άντληση σκυροδέματος έως 20μ.: Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45,00).
34) Παραγωγή μεταφορά διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος από

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 οπλισμένο Κυβικό μέτρο Εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00).
35) Παραγωγή μεταφορά διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος από

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο Κυβικό μέτρο Ογδόντα ΕΥΡΩ (80,00).
36) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων έργων
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης

φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A,
B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη,
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προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων".

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού έργων πλήρως τοποθετημένου σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας: (ΕΥΡΩ Μηδέν και ενενήντα λεπτά (0,90).

37) Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) δομικού πλέγματος: ΕΥΡΩ Ένα και πενήντα λεπτά (1,50).
38) Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής
διατομής, σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε
στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00
"Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση

των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται).
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και

συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση
στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες από την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μη προσωπικού
καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και
μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες
της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων
καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών
(ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς
μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα
ΕΥΡΩ Έξι (6,00)

39) Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, Κατασκευή φατνών,
Πλήρωση φατνών ενός μέτρου κυβικού (m3): Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) ΕΥΡΩ Πενήντα (50,00).

40) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου
πάχους 10 cm.

ΣΧΕΤ ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡ.4.09.02
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ Δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά (18,50).
41) Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. ΣΧΕΤ ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΥΔΡ.12.01

Τα ανωτέρω μισθώματα θα ισχύουν από την 15-06-2019 έως 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1213

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018 – 2019 (Β΄
Φάση)», προϋπολογισμού 988.144,14 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103044/2698/6-06-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/6-06-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 80462 του έργου: «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας
Εύβοιας για τα έτη 2018 – 2019 (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού 988.144,14 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη,
ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 114898 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης πενήντα έξι και επτά τοις εκατό (56,07 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1214

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ. 5 στην περιοχή της
Στρώμης», προϋπολογισμού 1.410.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2018-2019».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 130427/2850/10-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/3-06-2019 (ολοκληρώθηκε στις 10-06-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80949 του υποέργου: «Αντιμετώπιση
καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης»,
προϋπολογισμού 1.410.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.

Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά (14,40)
Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Είκοσι δύο και εβδομήντα λεπτά (22,70)
Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Σαράντα ένα και είκοσι λεπτά (41,20)
Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Πενήντα επτά (57,00)
Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Εβδομήντα δύο (72,00)
Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Εκατόν τρία (103,00)
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Εκατόν σαράντα τέσσερα (144,00)
Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Εκατόν εβδομήντα πέντε (175,00)

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ



20

Φωκίδας, για τα έτη 2018-2019», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ
(ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΑΤΕΒΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», 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 1215

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018», προϋπολογισμού
900.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 118254/1408/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/7-06-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80649 του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου
2018», προϋπολογισμού 900.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης
«ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΡΕΛΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με Α/Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 116758 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης σαράντα τρία και μηδέν δύο τοις εκατό (43,02%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1216

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», προϋπολογισμού
50.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132386/4320/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/11-06-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», προϋπολογισμού
50.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη.

2. Κατακυρώνει την εν λόγω προμήθεια στην επιχείρηση “ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ”
σύμφωνα με την προσφορά του, ήτοι:
 για το τμήμα Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ): 11.554,46 (με ΦΠΑ) και
 για το τμήμα Β (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ): 21.466,508€ (με ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1217

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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ΘΕΜΑ 15o: Τροποποίηση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με
τίτλο: «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-2020», οι οποίοι
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 66/26-03-2019 (ΑΔΑ: 60ΧΘ7ΛΗ-Ο21) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε., όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 901/22-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-
ΠΞΛ) όμοιά της.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 133093/4347/13-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
α) Τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 66/26-

03-2019 (ΑΔΑ: 60ΧΘ7ΛΗ-Ο21) απόφασή της, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 901/22-04-
2019 (ΑΔΑ: 6ΦΘΚ7ΛΗ-ΠΞΛ) όμοιά της, ως προς την μείωση του προϋπολογισμού από
600.000,00€ σε 546.744,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (χωρίς ΦΠΑ: 483.870,96€, ΦΠΑ:
62.873,22€) του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και μεταφορά
άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας για
την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-2020», και αντίστοιχα τροποποιεί τις σχετικές
παραγράφους της διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005088499) και της προκήρυξης (ΑΔΑΜ:
19PROC005087951), ως εξής:

 Σελ. 1 της Διακήρυξης
Αξία σύμβασης 546.744,18,00€ (με ΦΠΑ)

 Σελ. 5 της Διακήρυξης

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός) ανέρχεται στο ποσό των
546.744,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (χωρίς ΦΠΑ: 483.870,96€, ΦΠΑ: 62.873,22€).

 Σελ. 5 της Προκήρυξης παρ. ΙΙ 2.4
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός) ανέρχεται στο ποσό των
546.744,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (χωρίς ΦΠΑ: 483.870,96€, ΦΠΑ: 62.873,22€).

β) Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και τη μετάθεση της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με τροποποίηση των αντίστοιχων παραγράφων της
Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005088499 και της Προκήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005087951), ως
εξής:

 Σελ. 7 της Διακήρυξης (και αντίστοιχη αναφορά στη σελ. 4 της Προκήρυξης)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής Προσφορών ορίζεται η 18/07/2019 και ώρα 15:00.

 Σελ. 29 της Διακήρυξης (και αντίστοιχη αναφορά στη σελ. 4 της Προκήρυξης)
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» ορίζεται η 24/07/2019 και ώρα 10:00.
Οποιαδήποτε άλλη αναφορά στη Διακήρυξη και στην Προκήρυξη σε προθεσμίες νοείται με βάση
τα παραπάνω.

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/τόνο) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Αλάτι 9.677,419 62,00 546.744,18€

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. 08/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:
19PROC005088499) και Προκήρυξης (ΑΔΑΜ:19PROC005087951).

Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι μέχρι δημοσίευσης της παρούσας έχουν ήδη υποβάλει
προσφορά για την αριθμ. 08/2019 Διακήρυξη, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μπορούν να ζητήσουν την απόσυρσή της πριν την νέα
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με έγγραφο αίτημά τους προς την Αναθέτουσα
Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της ΥΑ αριθ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-
2017), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, με σκοπό την τροποποίησή
της. Πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής μετά από σχετική απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να
προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την νέα
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να
υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1218

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών 2 & 3 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132304/4318/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 2/5-06-2019 & 3/12-06-2019 πρακτικά της επιτροπής

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ,
που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντος μειοδότη.

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εταιρεία “Ι.Ε.Π.ΥΑ ΑΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ
Ε.Ε.”, με δ.τ. “GROUP CENTER HELLAS SECURITY - ENERGIE E.E.” (ΑΦΜ: 998919999, ΔΟΥ:
Λαμίας), η οποία πρόσφερε ποσό 53.292,82 € με ΦΠΑ.

Ο κ. Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία πως “πρόκειται για
ενοικίαση προσωπικού, για εργολαβία στη λογική των ιδιωτικοποιήσεων”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1219

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων
(φορτηγών και αυτοκινήτων), μηχανημάτων έργων, ενός σκάφους ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας
και τριών χλοοκοπτικών για χρονικό διάστημα ενός έτους, αρχομένης την 1η Ιουλίου 2019,
προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132767/4326/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων (φορτηγών

και αυτοκινήτων), μηχανημάτων έργων, ενός σκάφους ιδιοκτησίας Περιφερειακής Ενότητας

http://www.promitheus.gov.gr/
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Φθιώτιδας και τριών χλοοκοπτικών, για χρονικό διάστημα ενός έτους, αρχομένης την 1η Ιουλίου
2019, συνολικού ποσού 11.629,00€, στην Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία “NP
Ασφαλιστική – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.” (ΑΦΜ: 094035800, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Ταχ.
Δ/νση Λεωφ. Κηφισίας 81-83, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι), σύμφωνα με την προσφορά της και βάσει
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την αρμόδια
υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής κατά τις παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016.

Η προσφορά αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1 ΜΕ 5593 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 181 186,00

2 ΜΕ 5594 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 181 186,00

3 ΜΕ 109801 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 164 186,00

4 ΜΕ 5575 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 136 186,00

5 ΜΕ 5577 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 179 186,00

6 ΜΕ 5582 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 179 186,00

7 ΜΕ 5595 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 33 158,00

8 ΜΕ 5573 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 85 186,00

9 ΜΕ 91690 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 215 282,00

10 ΜΕ 91712 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 164 186,00

11 ΜΕ 5567 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 33 158,00

12 ΜΕ 5584 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 170 186,00

13 ΜΕ 5583 ΣΑΡΩΘΡΟ 180 186,00

14 ΜΕ 5588 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 113 186,00

15 ΜΕ 5592 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 106 282,00

16 ΜΕ 5590 ΚΑΛΟΘΟΦΟΡΟ 136 186,00

17 ΜΕ 5581 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 180 186,00

18 ΜΕ 5576 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 180 186,00

19 ΜΕ 104058 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 189 186,00

20 ΜΕ 5572 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 200 186,00

21 ΚΗΙ 1353 Φ.Ι.Χ. 58 462,00

22 ΚΗΙ 1352 Φ.Ι.Χ. 36 410,00

23 ΚΗΗ 2779 Φ.Ι.Χ. 51 434,00

24 ΚΗΙ 5926 Φ.Ι.Χ. 66 366,00

25 ΚΗΗ 2713 Φ.Ι.Χ. 17 281,00

26 ΚΗΗ 2712 Φ.Ι.Χ. 17 281,00

27 ΚΗΗ 2784 Φ.Ι.Χ. 122 492,00

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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28 ΚΗΗ 2786 Φ.Ι.Χ. 57 462,00

29 ΚΗΗ 2787 Φ.Ι.Χ. 35 410,00

30 ΚΗΗ 2785 Φ.Ι.Χ. 18 329,00

31 ΚΗΗ 2783 Φ.Ι.Χ. 18 329,00

32 ΚΗΗ 2716 Ε.Ι.Χ. 11 266,00

33 ΚΗΙ 1361 Ε.Ι.Χ. 15 304,00

34 ΚΗΗ 2773 Ε.Ι.Χ. 14 283,00

35 ΚΗΗ 2774 Ε.Ι.Χ. 11 266,00

36 ΚΗΗ 2721 Ε.Ι.Χ. 14 283,00

37 ΚΗΗ 2717 Ε.Ι.Χ. 14 283,00

38 ΖΚΖ 8068 Ε.Ι.Χ. 14 283,00

39 ΚΗΙ 3411 Ε.Ι.Χ. 10 260,00

40 ΚΗΙ 3878 Ε.Ι.Χ. 13 283,00

41 ΚΗΥ 9364 Ε.Ι.Χ. 9 260,00

42 ΚΗΙ 4294 ΕΙΧ 9 260,00

43 ΦΘΙΩΤΙΣ Τ.Σ.270 ΣΚΑΦΟΣ
ΦΟΥΣΚΩΤΟ

- 86,00

44 ΦΘΙΩΤΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 3
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

- 400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, (€) (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, (€) (ολογράφως)

11.629,00€

Έντεκα χιλιάδες
εξακόσια είκοσι εννιά

ευρώ

Ο κ. Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, ώστε να προηγηθεί διερεύνηση της αγοράς
και να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολή πρόχειρων προσφορών.

Ομοίως, ο κ. Τιμπλαλέξης έδωσε αρνητική ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1220

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής τεχνικών υπηρεσιών σε εξωτερικό
συνεργάτη για την υποστήριξη της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης, Π.Ε.
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 17.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 129502/4259/11-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής τεχνικών υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη,

για την υποστήριξη της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης, Π.Ε. Φθιώτιδας, στην
ατομική επιχείρηση “Δημήτριος Καραντζάβελος” (ΑΦΜ:157532701, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Ταχ. Δ/νση:
Νικοπόλεως 11, Λαμία, Τ.Κ. 35100), διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με την προσφορά του
και 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
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από την αρμόδια υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής κατά τις παρ.1 & 2
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική τιμή ανάθεσης των εργασιών υποστήριξης της Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Π.Σ.Ε , ανέρχεται στο ποσό των 16.490,00€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

- το κόστος της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 13.990,00€ και
- των εργοδοτικών εισφορών έως του ποσού των 2.500,00€.

Αναλυτικά το κόστος καθεμιάς υπηρεσίας, έχει ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 Την διαχείριση των συστημάτων των ψηφιακών μέσων λήψης εικόνας και

ήχου.
3.500,00

2 Την ορθή εγγραφή των λήψεων, την ασφαλή αποθήκευση των ψηφιακών
αρχείων τους, τη δημιουργία των αντιτύπων ασφαλείας και τις ψηφιακές
μετατροπές που κρίνονται αναγκαίες κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

1.500,00

3 Την διαχείριση του συστήματος τηλεδιασκέψεων φροντίζοντας για την
τεχνική ποιότητα των ηχητικών εγγραφών.

1.500,00

4 Τον έλεγχο και την σωστή λειτουργία των συσκευών εγγραφής ήχου, τις
οποίες θα χρησιμοποιεί.

1.050,00

5 Τον χειρισμό της μικροφωνικής εγκατάστασης της αίθουσας κατά τη
διάρκεια των συνεδριάσεων και την επιμέλεια της σωστής τοποθέτησης
των μικροφώνων.

3.500,00

6 Την επιμέλεια και τη μεταφορά των ηχοληπτικών συσκευών και των
εξαρτημάτων τους, καθώς και την παράδοση του εγγεγραμμένου ηχητικού
υλικού μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων.

990,00

7 Την επιμέλεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τον χειρισμό συστημάτων
βιντεοπροβολής σε χώρους που εκάστοτε θα υποδεικνύονται, με βάση τις
ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας.

1.950,00

ΣΥΝΟΛΟ: 13.990,00

Ο κ. Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία πως “τις συγκεκριμένες
εργασίες έχουν την ικανότητα και τις δυνατότητες να πραγματοποιήσουν εργαζόμενοι της
Περιφέρειας με ειδικότητα στην πληροφορική, αν οργανωθούν σε καλά συγκροτημένο τμήμα. Αν
μάλιστα αυτοί δεν φτάνουν, να προσληφθούν και άλλοι… Όσοι χρειάζονται”.

Ο κ. Τιμπλαλέξης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1221

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, προϋπολογισμού 22.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 129303/4252/11-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την

υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδα, στην ατομική επιχείρηση “Αναστάσιος Μητράκος” (ΑΦΜ:130586082, Δ.Ο.Υ. Λαμίας,
Ταχ. Δ/νση: Λυγαριά Λαμίας, Τ.Κ. 35100), διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με την προσφορά
του και βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού
από την αρμόδια υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής κατά τις παρ.1 & 2
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική τιμή ανάθεσης των εργασιών υποστήριξης υποσυστημάτων των
ηλεκτρονικών εφαρμογών της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των των 18.942,72€ με ΦΠΑ, και αναλύεται ως εξής:

- το κόστος της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 16.368,00€ και
- των εργοδοτικών εισφορών στο ποσό των 2.574,72€.
Αναλυτικά το κόστος καθεμιάς υπηρεσίας, έχει ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 Υποστήριξη κατά την σύνταξη των πάσης φύσεως δελτίων και πινάκων για

την υποβολή στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
2.232,00

2 Υποστήριξη επιτόπια για την παρακολούθηση των ταμειακών εγγραφών
του κυκλώματος επιταγών κ.λ.π.

5.952,00

3 Υποστήριξη στην κατάρτιση των ετήσιων καταστάσεων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (Προϋπολογισμός, Απολογισμός, Ισολογισμός κ.λ.π)

4.464,00

4 Μετάπτωση και έλεγχος των ηλεκτρονικών αρχείων του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης σε μηνιαία βάση στο μηχανογραφικό-λογιστικό
σύστημα της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου,
σύμφωνα με την εγκύκλιο 51492/30-12-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών
(Οδηγίες σχετικά με την αποστολή στοιχείων έργων ΣΑΕΠ / ΣΑΜΠ στους
φορείς υλοποίησης) και δημιουργία συμψηφιστικών εγγράφων λογιστικής
τακτοποίησης.

2.232,00

5 Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα δημοσίου λογιστικού 297,60

6 Συνεργασία με τους Ορκωτούς λογιστές - ελεγκτές για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

297,60

7 Εκτύπωση όλων των προβλεπόμενων βιβλίων στο Δημόσιο Λογιστικό και
Γενική Λογιστική.

297,60

8 Δημιουργία γέφυρας προγράμματος Διαχείρισης έργων με το πρόγραμμα
Διαχείρισης Οικονομικού.

297,60

9 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σωστή τήρηση και
παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και δημιουργία αρχείων xml.

297,60

ΣΥΝΟΛΟ: 16.368,00

Ο κ. Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία πως “τις συγκεκριμένες
εργασίες έχουν την ικανότητα και τις δυνατότητες να πραγματοποιήσουν εργαζόμενοι της
Περιφέρειας με την αντίστοιχη ειδικότητα, αν οργανωθούν σε καλά συγκροτημένο τμήμα. Αν
μάλιστα αυτοί δεν φτάνουν, να προσληφθούν και άλλοι… Όσοι χρειάζονται”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1222

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας σε συνάντηση εργασίας, στα πλαίσια τoυ έργου με τίτλo: «Fostering the role of
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public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον
ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και
ακρωνύμιο «i-Buy», στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 133137/4350/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της κάτωθι αναφερομένης δαπάνης στον προμηθευτή, ο

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

Ο κ. Γκικόπουλος θεωρεί πως “η Περιφέρεια και ο λαός της περιοχής δεν έχουν να
περιμένουν τίποτε χρήσιμο και ενδιαφέρον από αυτή την συνάντηση εργασίας. Πολλά λόγια και
αυταπάτες…”. Εξαιτίας αυτού καταψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1223

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την
εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 130349/4268/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Διαμονή & αεροπορικά
εισιτήρια για συμμετοχή
σε συνάντηση εργασίας
στα πλαίσια τoυ έργου
με τίτλo: «Fostering the
role of public authorities

as demanders of
innovation through
public procurement –
Ενισχύοντας τον ρόλο
των Δημόσιων Αρχών
ως προμηθευτών
καινοτομίας μέσω

δημοσίων συμβάσεων»
και ακρωνύμιο «i-Buy»

το οποίο
συγχρηματοδοτείται από

το πρόγραμμα
«INTERREG

EUROPE», που θα
πραγματοποιηθεί στις
25 και 26 Ιουνίου 2019,
στο Βουκουρέστι της

Ρουμανίας

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε.

“Joy Tours”

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

Ημέρα Αναχώρησης: 24
Ιουνίου 2019.

Ημέρα επιστροφής: 27
Ιουνίου 2019.

Διαμονή:24,25 και 26
Ιουνίου.

24/3-1-2019

ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-
ΤΡΦ

56/9-1-2019

ΑΔΑ: ΩΥΛ27ΛΗ-
ΦΦΨ

Ε.Φ.:071

ΚΑΕ: 9899
(85%)

1.428,00€

Ε.Φ.:071
ΚΑΕ: 9459
(15%)
252,00€

Αρ. Δέσμευσης:
3/4-1-2019

ΑΔΑ:
6ΖΟ37ΛΗ-ΛΚΜ

ΑΔΑΜ:
19REQ005114691

Αρ. Δέσμευσης:
976/14-1-2019

ΑΔΑ:
78ΚΧ7ΛΗ-Τ3Π

ΑΔΑΜ:
18REQ004270306

1.680,00€
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 307953/10180/31-12-2018 (ΑΔΑΜ:

SYMV004291794) σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εφαρμογή του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας με την εταιρεία «AMBRUS IKE ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ», με ΑΦΜ: 800818900,
ως προς το άρθρο 3 περί χορήγησης παράτασης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι
μέχρι 30-9-2019, βάσει του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 της αρχικής
σύμβασης, εκτός εάν στο διάστημα αυτό παραδοθούν τα παραδοτέα, οπότε και αυτοδίκαια θα
διαλυθεί η σύμβαση.

Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 307953/10180/31-12-2018 αρχική σύμβαση.

Ο κ. Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση παράτασης, όπως καταψήφισε και την
αρχική σύμβαση, καθώς δεν αντιλαμβάνεται “γιατί δεν παραδόθηκαν έγκαιρα οι εργασίες που
προβλέπονταν… Γιατί ζητείται παράταση, που δεν αιτιολογείται, ούτε συνάδει με την ποιότητα και
την ποσότητα του έργου που αναμενόταν…”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1224

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παροχής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132469/4323/12-

06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φθιώτιδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1
ΤΣΕΚΟΥ ΓΡ. ΕΛΕΝΗ

ΑΦΜ:074536510

285,00 543/26-03-2019 367/18-02-2019
ΑΔΑ:

61Η07ΛΗ-Γ0Α

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΙς 19-09-2019
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
INTERREG EUROPE

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1225

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
132355/3487/12-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα
με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, όπως αναφέρονται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ
ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 21.491,00€

10.137,85€

100/30-4-19

102/30-4-19
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.280,88€

16.872,90€

103/30-4-19

101/30-4-19
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

3 ΝΙΚΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ 24.403,20€ 103/22-4-19 581/12-3-19

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ 1.502,46€ 21/11-6-19 94/15-1-19

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1226

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 126236/4152/11-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς

μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

(11η κατάσταση 05/06/2019)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 2018 - ΝΕΟ 4: Το δρομολόγιο της αριθ. 7354/25-09-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης
με Α/Α τμήματος 2018/ΝΕΟ 4 (διπλό δρομολόγιο με μικρό λεωφορείο και προσωρινό ανάδοχο
τον Σπυρίδωνα Μπακογιάννη), με αφετηρία το Παλιούρι και προορισμό το Δημοτικό Καστρίου
τροποποιείται ως προς το προσφορότερο μεταφορικό μέσο (από μικρό λεφορείο σε Δ.Χ.
επιβατικό ταξί), δεδομένου ότι ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών από την 1/04/2019
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μειώθηκε από έξι (6) σε τέσσερις (4) (σχετικό το αριθ. 47/055/04/2019 έγγραφο του Δημοτικού
σχολείου Καστρίου).

Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει μείωση του ημερήσιου κόστους του
δρομολογίου λόγω αλλαγής του μεταφορικού μέσου από μικρό λεωφορείο σε ταξί.
Νέα τιμή - ημερήσιο κόστος του δρομολογίου τμήματος 2018/ΝΕΟ 4: 27,12 €, ήτοι:
(33,90 € το αρχικό κόστος του δρομολογίου - 6,78 € προαίρεση σε ποσοστό 20 %)
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 7%)
Η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει από 1-04-2019

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικό Φορέα 01 073 ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1227

ΘΕΜΑ 25o: Tροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1137/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση A166/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά ΤΜΗΜΑ Α1΄ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ αναφορικά με την ένσταση - προδικαστική
προσφυγή του Μπακαλέξη Ιωάννη για το τμήμα 87 του 2346/2017 διαγωνισμού μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 119899/3983/11-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 1137/26-06-2017 απόφασή της αναφορικά με τη σιωπηρή

απόρριψη της από 14-07-2017 προδικαστικής προσφυγής του Μπακαλέξη Ιωάννη για το τμήμα
87 του 2346/2017 διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αριθμ. Α166/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1228

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση δικαιολογητικών του 2ου μειοδότη της
διαγωνιστικής διαδικασίας με ανοιχτή διαπραγμάτευση στις 23 Νοεμβρίου 2018 για την
μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-
2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132259/4190/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/16-05-2019 (με αρ. πρωτ. της Διεύθυνσης Διοικητικού -

Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας: 126085/4011/2019/5-06-2019) πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας της ανοιχτής διαπραγμάτευσης της 23ης/11/2018 [αρ. πρωτ.: 261172/7411/12-11-
2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 18PRΟC003986259, ΑΔΑ: ΩΤΧΔ7ΛΗ-
3ΤΗ)], για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, των
σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1.451.209,94 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%.

2. Απορρίπτει τον παρακάτω μοναδικό 2ο μειοδότη, λόγω μη ανάρτησης ηλεκτρονικού
φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με βάση τα αναγραφόμενα στο με
αρ.πρωτ. 126085/4011/2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΔΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ
ΑΣ

ΤΜΗΜ
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

1 ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ

ΠΡΟΚ
ΟΠΙ ΤΑΕ 2209 55 52 ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ &

ΕΠΙΣΤΡ. 35,15 € 0,99%

3. Κηρύσσει ένα (1) άγονο δρομολόγιο, όπως προκύπτει από το προαναφερόμενο
πρακτικό, καθώς δεν υπάρχει άλλος επιλαχών μειοδότης σύμφωνα με το αρ. 296454/8487/2019
πρακτικό Νο1 της επιτροπής διενέργειας της ανοιχτής, ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης στις
23/11/2018 (που εγκρίθηκε με την αριθμ. 2687/12-12-2018 απόφαση της Ο.Ε. Π.Σ.Ε.) και
αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΣΟΝ

1 55 ΒΛΑΧΙΑ -ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 52 ΤΑΞΙ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1229

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 126709/4161/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη αποζημίωσης για
την 6μηνη πρακτική
άσκηση 2 (δύο) δικηγόρων
στη Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 128124/2125/7-6-
2019 Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.03
85.01

Αποζημίωση
Σπουδαστών που
πραγμ. πρακτική
άσκηση σε ΔΥ

7.200,00 29.380,00 21.500,00 7.880,00

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(σχετικά με τη λειτουργία
του ΤΟΕΒ περιοχή
ανατολικής Βίστριζας)

Έγγραφο 132311/669/12-6-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

2.064,00 91.005,68 79.180,21 11.825,47
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3

Δαπάνη για την παροχή
εκπαιδευτικού υλικού
σημειώσεων που αφορά
στο διεξαχθέν Θερινό
Σχολείο του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου
εξ΄ αποστάσεως
εκπαίδευση σε θέματα
Διαχείρισης Υγρών και
Βιοστερεών Αποβλήτων

Έγγραφο 1998/119142/29-5-
2019 Δ/νσης Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού

02.01.073.08
81.01

Αμοιβές για
εκπαίδευση,

μετεκπαίδευση,
επιμόρφωση

2.579,20 6.600,00 0,00 6.600,00

4

Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών απεντόμωσης-
μυοκτονίας και
απολύμανσης των κτιρίων
που στεγάζονται οι
υπηρεσίες της Π.Ε.
Φθιώτιδας και των Δ/νσεων
Εκπαίδευσης, έτους 2019

Έγγραφο 126701/155/6-6-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ005066510 2019-06-
06

02.01.073.08
99.01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

3.500,00 209.934,03 201.934,03 8.000,00

5

Δαπάνη για την προμήθεια
υγρών καυσίμων κίνησης
και θέρμανσης για τις
ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Σ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

Έτος 2019 :2.000,00€
Έτος 2020: 121.966,40€
Έτος 2021: 119.966,40€

19REQ005100341 2019-06-
12

02.01.073.15
11.01

Προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών

2.000,00 100.000,00 79.390,00 20.610,00

6

Δαπάνη για την προμήθεια
υγρών καυσίμων κίνησης
και θέρμανσης για τις
ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Σ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

Έτος 2019 :2.000,00€
Έτος 2020: 76.731,20 €
Έτος 2021: 74.731,20 €

19REQ005100341 2019-06-
12

02.01.073.15
12.01

Προμήθεια καυσίμων
θέρμανσης και

δαπάνες
κοινοχρήστων

2.000,00

7

Συμπληρωματική δαπάνη
για προμήθεια καυσίμων
θέρμανσης και δαπάνες
κοινοχρήστων 2019
(σύμβαση)

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

17SYMV002165426/2017

02.01.073.15
12.01

Προμήθεια καυσίμων
θέρμανσης και

δαπάνες
κοινοχρήστων

33.236,63 100.000,00 48.800,20 51.199,80

8

Δαπάνη προμήθειας και
τοποθέτησης μεταλλικής
ραφιέρας τύπου ντέξιον για
το αρχείο της Δ/νσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Έγγραφο 127395/854/6-6-

02.01.073.17
11.01

Προμήθεια επίπλων

750,00 4.000,00 720,00 3.280,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1230

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 127138/4175/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη & δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας

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

2019 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

9

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στην Γεωργία
Χαραλάμπου λόγω μη
χρήσης

Έγγραφο 1907/5-6-2019
Τμήμα Μεταφορών &
Επικοινωνιών Αταλάντης

02.01.073.31
99.01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

85,00 4.925,00 523,50 4.401,50

10

Δαπάνη για υπερωριακή
εργασία προσωπικού
Δακοκτονίας στα πλαίσια
του Προγράμματος
Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου
της Ελιάς για Β εξάμηνο
2019 (Ιούλιος-Δεκέμβριος)

Έγγραφο 10592/128117/7-6-
2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.52
41.01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγής

5.000,00

11

Δαπάνη για μετακίνηση
εκτός έδρας προσωπικού
Δακοκτονίας στα πλαίσια
του Προγράμματος
Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου
της Ελιάς για το μήνα
ΙΟΥΛΙΟ 2019

Έγγραφο 10592/128117/7-6-
2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.52
41.01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγής

3.500,00 1.267.116,68 930.404,26 336.712,42

12

Δαπάνη προμήθειας Σετ
δειγματοληψίας εγκεφάλου
βοοειδών (500 τεμάχια) για
τις ανάγκες του Τμήματος
Κτηνιατρικής

Έγγραφο 9910/120896/30-5-
2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής

02.01.073.52
44.01

Δαπάνες γεωργίας,
κτηνοτροφίας κλπ

που δεν
προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων

840,00 39.490,08 23.750,00 15.740,08

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 62.754,83

Συμπληρωματικές μελέτες ανάδειξης -
ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου
Κύνου Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

01.071.977
9.01

Προγραμματική
σύμβαση

40.000.00

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Ο κ. Γκικόπουλος χαρακτήρισε αναγκαίες τις συμπληρωματικές μελέτες ανάδειξης -
ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας, αλλά ζήτησε η δαπάνη
να καλυφθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αν διασφαλιστεί αυτό, δήλωσε πως δεν έχει
αντίρρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1231

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 128962/4251/7-06-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

ΑΔΑΜ: 19REQ005064714

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Δημοσίευση στην
εφημερίδα Ανακοίνωσης
Πράξης Χαρακτηρισμού

στην θέση
“ΜΙΡΑΛΙΩΤΙΚΑ”, που
εκδόθηκε απο το

Δασαρχείο Αταλάντης
και αφορά την μελέτη:
“Εκούσιος Αναδασμός
Αγροκτήματος Δ.Δ.

Σφάκας Δήμου Ελάτειας
Ν.Α. Φθιώτιδας (4.100
στέμματα περίπου)”

“Πρωινά Νέα”
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

ΑΦΜ:03558832
Δ.Ο.Υ. Λαμίας,

ταχ. δ/νση: Υψηλάντη
66 - Λαμία

1090/22-5-2019

ΑΔΑ:

Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0841

Αρ. Δέσμευσης:
2609/24-5-2019

ΑΔΑ:
Ψ4Ι87ΛΗ-7ΦΣ

70,00€

2

Δημοσίευση στην
εφημερίδα Ανακοίνωσης
Πράξης Χαρακτηρισμού

στην θέση
“ΜΙΡΑΛΙΩΤΙΚΑ”, που
εκδόθηκε απο το

Δασαρχείο Αταλάντης
και αφορά την μελέτη:
“Εκούσιος Αναδασμός
Αγροκτήματος Δ.Δ.

Σφάκας Δήμου Ελάτειας
Ν.Α. Φθιώτιδας (4.100
στέμματα περίπου)”

Λαμιακός Τύπος Α.Ε.

ΑΦΜ: 094182000 ΔΟΥ:
Λαμίας

1090/22-5-2019

ΑΔΑ:

Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0

Ε.Φ.: 073

ΚΑΕ:
0841

Αρ. Δέσμευσης:
2608/24-5-2019

ΑΔΑ:
ΨΜΗΟ7ΛΗ-Χ75 70,00€

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1232

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2019, για
αμοιβές προσωπικού και προμήθεια λογισμικού προγράμματος.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 128785/2474/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην ημερήσια

αποζημίωση και την πληρωμή οδοιπορικών υπαλλήλων αλλά και στην προμήθεια λογισμικού
προγράμματος, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019 στην
Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά την
ημερήσια αποζημίωση
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για
το έτος 2018.

03.073.
0721.02

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

0717

10,00 3.250,00 3.240,00 0,00

2

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή
οδοιπορικών εξόδων
των υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της
Π.Ε.Ευρυτανίας για
εκτέλεση έργων του
Προγράμματος
Δημοσίων
Επενδύσεων της
ΣΑΕΠ 566, για το έτος
2018.

03.071.
9417.02

Οδοιπορικά
έξοδα όσων
μετακινούνται

στο
εσωτερικό,

υπαλλήλων ή
μη

60,00 1.500,00 410,00 1.030,00

3

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια λογισμικού
Αμοιβών Μελετών
(υπολογισμός
προεκτιμούμενων
αμοιβών μελετών &
υπηρεσιών) για τις
ανάγκες του Τμήματος
Ωρίμανσης της Δ.Τ.Ε
της Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

350,00 32.000,00 1.770,92 29.879,08

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1233

Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 3-
Λαμία

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για την Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132696/2504/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στους κάτωθι οικονομικούς φορείς της

Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(ΜΕ Φ Π Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΕΣΜ/ΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΗΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ
(ΠΛΑΚΕΤΕΣ)

ΜΠΑΡΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ
ΘΑΣΟΥ 20 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. 6974031169
ΑΦΜ 026700215
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1.448,07
ΕΥΡΩ

1146
20 – 05/06/2019

ΑΔΑ:
ΨΩ1Γ7ΛΗ-6ΝΨ

03.071

9779.01

AΡ
ΙΘ
.Π

ΡΩ
Τ.
:
12
88
14
/2
47
5/
07
-0
6-
20
19

ΑΔ
Α:

Ψ
69
67
ΛΗ

-5
05

ΑΔ
ΑΜ

:
19
R
EQ

00
50
86
03
0

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(ΜΕ Φ Π Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΕΣΜ/ΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ
ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Α΄ΖΩΝΗ)
ΑΠΟ 26 /06/2019 ΕΩΣ
ΚΑΙ 02/06/2019, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏ
ΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 97,5 fm
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 23
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. 2237024494
ΑΦΜ 062534250
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

300,00 ΕΥΡΩ

1146
20 – 05/06/2019

ΑΔΑ:
ΨΩ1Γ7ΛΗ-6ΝΨ

03.071

9779.01

AΡ
ΙΘ
.Π

ΡΩ
Τ.
:
12
88
14
/2
47
5/
07
-0
6-
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19

ΑΔ
Α:

Ψ
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ΛΗ
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ΑΔ
ΑΜ

:
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0

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1234

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 122504/1478/6-06-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών που αποτυπώνονται στον πίνακα του

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1235

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση α) δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και β) ανάκλησης
δέσμευσης, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 131833/4180/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για: α) δαπάνες σε βάρος των

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης 7
υπαλλήλων του
τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας
της Π.Ε. Ευβοίας
για το μήνα Ιούλιο
2019

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι 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

599,82

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

2

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης 1
υπαλλήλου του
τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας της
Έργων Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
125155/317/5-6-
2019 του τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας της
Έργων Π.Ε.
Ευβοίας

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι 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
0715,0716,0717

50,00

3

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης 10
υπαλλήλων
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
126441/3310/5-6-
2019 της ΔΤΕ της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι 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
0715,0716,0717

650,00

4

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης 18
υπαλλήλων
Δ/νσης Ανάπτυξης
ΠΕ Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
3145/Φ34/10-6-
2019 της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε.
Ευβοίας

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι 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

1.063,05
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εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

5

λοιπά έξοδα
μετακίνησης 5
υπαλλήλων
Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι 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
0715,0716,0717

185,00

6

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης 30
υπαλλήλων
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
125272/7106/4-6-
2019 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Ευβοίας

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι 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
0715,0716,0717

700,00

7

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης 3
υπαλλήλων του
τμήματος
Πληροφορικής της
Π.Ε. Ευβοίας για
το μήνα Ιούλιο
2019

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι 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

122,31
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εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

8

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης 4
υπαλλήλων
Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
126424/2024/5-6-
2019 της Δ/νσης
Υγείας της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι 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
0715,0716,0717

281,13 107.391,48

15.528,41

88.211,76

9

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 5
υπαλλήλων
Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019

02.02.073.07
21.01

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

130,00

10

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 30
υπαλλήλων
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
125272/7106/4-6-
2019 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Ευβοίας

02.02.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717 870,00

11

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 7
υπαλλήλων του
τμήματος
Περιβάλλοντος &

02.02.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

260,00

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Υδροοικονομίας
της Π.Ε. Ευβοίας
για το μήνα Ιούλιο
2019

0715, 0716 και
0717

12

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 10
υπαλλήλων
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
126441/3310/5-6-
2019 της Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.07
21.01

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

650,00

13

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 4
υπαλλήλων
Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
126424/2024/5-6-
2019 της Δ/νσης
Υγείας της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.07
21.01

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

630,00

14

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 18
υπαλλήλων
Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Ευβοίας για
το μήνα Ιούλιο
2019
Έγγραφο
3145/Φ34/10-6-
2019 της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε.
Ευβοίας

02.02.073.07
21.01

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

990,00

15

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 3
υπαλλήλου του
τμήματος
Πληροφορικής της
Π.Ε. Ευβοίας για
το μήνα Ιούλιο
2019

02.02.073.07
21.01

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

40,00

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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16

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 1
υπαλλήλου του
τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας της
Έργων Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
125155/317/5-6-
2019 του τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας της
Έργων Π.Ε.
Ευβοίας

02.02.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717 80,00 43.090,00

14.300,00

25.140,00

17

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 10
υπαλλήλων της
Π.Ε. Ευβοίας
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
126441/3310/5-6-
2019 της ΔΤΕ της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.07
22.01

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

400,00

18

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 30
υπαλλήλων
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
125272/7106/4-6-
2019 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Ευβοίας

02.02.073.07
22.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717 300,00

19

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 4
υπαλλήλων
Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής

02.02.073.07
22.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

220,00

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Μέριμνας Ευβοίας
για το μήνα Ιούλιο
2019
Έγγραφο
126424/2024/5-6-
2019 της Δ/νσης
Υγείας της Π.Ε.
Εύβοιας

0715, 0716 και
0717

20

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 1
υπαλλήλου του
τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας της
Έργων Π.Ε.
Ευβοίας για το
μήνα Ιούλιο 2019
Έγγραφο
125155/317/5-6-
2019 του τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας της
Έργων Π.Ε.
Ευβοίας

02.02.073.07
22.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717 60,00 15.000,00

5.040,00

8.980,00

21

παροχή
υπηρεσιών για τον
καθαρισμό/απολύμ
ανση των
υπηρεσιακών
οχημάτων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων (ΤΜΕ) της
Π.Ε. Ευβοίας. Η
παροχή υπηρ.
αναλύεται ως
εξής:1.πλύσιμο
εσωτερικό -
εξωτερικό 3
φορές/μήνα
2.Βιολογικό
καθαρισμό κ
απολύμανση

02.02.073.08
61.02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων

69,44 1.470,00

1.386,32

14,24

22

παροχή
υπηρεσιών, για
τον ετήσιο έλεγχο
συντήρησης,
αναγόμωσης,
υδραυλικών
δοκιμών των
(136) τμχ.
πυροσβεστήρων
του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας
19REQ005089457
Έγγραφο
129728/4114/10-6-
2019 του τμ.
Προμηθειών της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.08
69.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

2.200,00 35.000,00

23.341,31

9.458,69

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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23

Αμοιβή δικηγόρου
για τη σύνταξη
γνωμοδότησης
σχετικά με τη
δυνατότητα
ανάκλησης της
άδειας
εγκατάστασης
μονάδας
παραγωγής
έτοιμου
σκυροδέματος της
ετ. με την
επωνυμία
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΜΠΕΤΟΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ -
ΛΕΜΟΝΙΑΣ
ΑΒΕΕ» με
μισθώτρια του
χώρου την εταιρεία
με την επωνυμία
«ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΒΕΕ», λόγω
άκυρου
συμβολαίου
μίσθωσης μεταξύ
των ανωτέρω
εταιρειών.
Έγγραφο
97251/539/6-6-
2019 της Νομικής
Υπηρεσίας της
ΠΣΕ.

02.02.073.08
71.01 Αμοιβές

φυσικών
προσώπων

496,00 51.200,00

32.998,56

17.705,44

24

Δαπάνη
πληρωμής
ετήσιων τελών
χρήσης
Μηχανημάτων
Έργου της Π.Ε.
Εύβοιας για το
έτος 2019
19REQ005089656
Έγγραφο του
τμήματος
Προμηθειών της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.08
99.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

3.431,30 100.119,66 72.606,10
24.082,26

25

Δαπάνη
οδοιπορικών της
Δ/νσης Αγροτ. Οικ.
& Κτην/κής στο
Πρόγραμμα
καταπολέμησης
του δάκου της
ελιάς για το μήνα
Ιούλιο 2019
Έγγραφο
125262/7105/4-6-
2019 της Δ/νσης
Αγροτικής

02.02.073.52
41.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγή
ς

800,00 1.184.016,59

763.255,10

419.961,49

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 15.278,05 1.537.287,73 928.455,80 593.553,88

2. Την ανάκληση της δέσμευσης με ΚΑΕ 0861.02, ποσού 69,44 €, αρ. δέσμευσης 2637,
λόγω μη χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1236

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 130768/4144/11-

06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 259,35 €,

σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας, Ειδικού Φορέα 02073 και στους κάτωθι
Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου:
- 0719.01 για ποσό 139,35 € και
- 0722.01 για ποσό 120,00 €,
του οικονομικού έτους 2019, με υπόλογο τον Δαρδαβέση Κων/νο (υπάλληλο της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας), για την πληρωμή δαπάνης που αφορά έξοδα μετακίνησης, εισιτήρια
πλοίου και διαμονής, δικής του και της Καλαβρή Σπυριδούλας (Προϊσταμένης του τμ. Εμπορίου -
Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας) στην Σκύρο, στα πλαίσια διενέργειας
Πιστοποίησης Ζυγιστηρίων κρατικού Αερολιμένα Σκύρου.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μετακίνησης, μεταβίβασης και διαμονής. Προθεσμία
απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 30/09/2019

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1237

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
132230/3486/12-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
A) Tην πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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1

Πληρωμή δαπάνης για
εκτύπωση - εμφακέλωση
ειδοποιητηρίων - λογαριασμών
τελών άρδευσης του
Κωπαϊδικού πεδίου, για το
έτος 2019 σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 186 παρ.ΙΙΒ

02.05.073.5429
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

3.000,00 1.153.811,43 1.003.442,71 150.368,72

2

Πληρωμή δαπάνης για
αποστολή - διανομή
ειδοποιητηρίων- λογαριασμών
τελών άρδευσης του
Κωπαϊδικού πεδίου, για το
έτος 2019 σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 186 παρ.ΙΙΒ

02.05.073.5429
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

5.000,00 1.153.811,43 1.006.442,71 147.368,72

3

Προμήθεια υπηρεσιών
λογισμικού για την
μηχανογραφική έκδοση και
είσπραξη λογαριασμών
άρδευσης των αγροτεμαχίων
του Κωπαϊδικού πεδίου,για το
έτος 2019 , η οποία
περιλαμβάνει εισαγωγή
δεδομένων, εξαγωγή
δεδομένων αρχείου,
υπηρεσίες
παραμετροποίησης,
παραγωγή κωδικών ΔΙΑΣ,
υπηρεσίες πληροφορικής,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
άρθρο 186 παρ.ΙΙΒ

02.05.073.5429
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

11.000,00 1.153.811,43 1.011.442,71 142.368,72

4

Αμοιβή στον δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση
προσφυγής που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία
«Α.Ε. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειας με αρ. δικογράφου
ΠΡ15/28-2-2013 στη δικάσιμο
της 11/7/2019, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

482,36 42.000,00 10.254,00 31.746,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19.482,36 11.958.811,43 1.021.696,71 174.114,72 2000,00

Β) Την πληρωμή δαπάνης, για την οποία έχει δεσμευτεί σχετική πίστωση με
προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε. και πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος,
ως κατωτέρω:

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

1

Πληρωμή δαπάνης ύδρευσης με αριθμό
υδρομέτρου Α93Ζ50859 με Δνση παροχής
Ελαιώνας, ιδιοκτήτη την 3 ΔΕΚΕ και
υπόχρεο την ΔΕΣΕ.. Συγκεκριμένη παροχή
παρήλθε στην Π.Ε. Βοιωτίας από το 2013.
Η δαπάνη ανέρχετο στις 12-08-15,
8.097,50€, και μετά από ένσταση της
υπηρεσίας κατέληξε στο ποσό των
2.400,50€. Επισημαίνονται οι σχετικοί
λογαριασμοί.

02.05.073.0831 01 Ύδρευση άρδευση 2.400,50

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1238
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ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132130/1949/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019 στην Π.Ε.
Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

1.

Πληρωμή Αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία τριών
υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης για το Μήνα

Απρίλιο.

02.04.073.0511.01 Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 434,60

2.

Πληρωμή Αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία έντεκα
(11) υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής για τους Μήνες
Απρίλιο και Μάιο 2019.

02.04.073.0511.01 Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 1.991,72

3.

Πληρωμή Αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία τριών
(3) υπαλλήλων της Δ/νσης

Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνάς για
τους Μήνες Μάρτιο και

Απρίλιο 2019.

02.04.073.0511.01 Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 593,46

4.

Πληρωμή Αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία τριών
(7) υπαλλήλων της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
για τους Μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο 2019.

02.04.073.0511.01 Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 2.052,78

5.

Πληρωμή Αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία ενός(1)
υπαλλήλου του τμήματος

Πολιτικής Προστασίας για το
Μήνα Μάιο 2019

02.04.073.0511.01 Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 109,40

6.

Δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης
τεσσάρων (4) υπαλλήλων
της Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού, της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων και του του
τμήματος Πολιτικής

Προστασίας για το μήνα
Μάιο 2019

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

415,41
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7.

Δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης
δώδεκα (12) υπαλλήλων
της Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού, της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων και του
τμήματος Πολιτικής

Προστασίας για το μήνα
Μάιο 2019

02.04.073.0721.01

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

1.240,00

8.
Δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών OTE έτους

2019
02.04.073.0824.01

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

338,00

9.
Δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ έτους

2019
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 19,00

10.

Πληρωμή δαπάνης
δημοσίευσης κενών θέσεων
φαρμακείων σύμφωνα με το
αριθμ οικ.129557/602/10-06-
2019 έγγραφο της Δ/νσης

Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνάς

02.04.073.0841.01 Διαφημίσεις και
δημοσιεύεις γενικά 24,80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.219,17

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Πληρωμή
τελών

κυκλοφορίας
των

Μηχανημάτων
Έργου και των
Οχημάτων της
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.073.0899.01
Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

9.000,00 45.895,60 35.719,00 1.176,60

2.

Προμήθεια
μελανιών για

τους εκτυπωτές
τα fax και τα
φωτοτυπικά
της Π.Ε.

Φωκίδας και
των γραφείων
της Α΄/θμιας και

Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης
και του ΚΕΣΥ.
(19REQ005099

704)

02.04.073.1111.01

Προμήθεια
χαρτιού,
γραφικών
ειδών και
λοιπών
συναφών
υλικών

8.000,00 54.434,56 34.415,45 15.894,42
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3.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια

κασετοφώνου
για τις ανάγκες
αξιολόγησης
των μαθητών
στο Κ.Ε.Σ.Υ.

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 60,00 11.785,45 668,36 11.057,09

4.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια

υλικών (ταινίες
σήμανσης,βίδες
κλπ) για τις
ανάγκες του

μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 497,86 11.785,45 728,36 10.559,23

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17.557,86 123.901,06 71.531,17 34.812,03

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1239

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132125/1948/12-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης των παρακάτω Πιστοποιήσεων

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

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑ
ΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1 «ΑΓΟΡΑ COMPACT ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ¨»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 98.000,00
(ΑΔΑΜ : 19REQ005079166 2019-06-07)

071.9779.01 98.000,00

2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ »
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
& ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.500,00
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : 13.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ :5.500,00
(ΑΔΑΜ : 19REQ005079415 2019-06-07 )

071.9571.01 13.000,00
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3 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ »
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
& ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.500,00
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : 13.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ :5.500,00
(ΑΔΑΜ : 19REQ005079415 2019-06-07 )

071.9778.01 5.500,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1240

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
132412/1958/12-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

(ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΩΚΕΑΝΟΣ
ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ-
HVAC/R
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ &
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΛ.:216900702
8
ΑΦΜ:800936295
Δ.Ο.Υ.
Ε΄ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
20/5-6-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ:
1141
ΑΔΑ:
ΨΩ1Γ7ΛΗ-
6ΝΨ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:13
11

Αρ. Δέσμευσης
2647/7-6-
2019
Α/Α 2776

ΑΔΑ:
9ΕΧ37ΛΗ-Δ0Σ

248,00
ΕΥΡΩ

2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΩΚΕΑΝΟΣ
ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ-
HVAC/R
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ &
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΛ.:216900702
8
ΑΦΜ:800936295
Δ.Ο.Υ.
Ε΄ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
20/5-6-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ:
1141
ΑΔΑ:
ΨΩ1Γ7ΛΗ-
6ΝΨ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:08
51

Αρ. Δέσμευσης
2645/7-6-
2019
Α/Α 2774

ΑΔΑ:
ΩΨΧΝ7ΛΗ-
ΤΑ0

179,80
ΕΥΡΩ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1241

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ
Π,Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

ΜΑΝΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ 94-
ΙΤΕΑ 33200

ΤΗΛ.:226503333
1
ΑΦΜ:078262595
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
20/5-6-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ:
1141
ΑΔΑ:
ΨΩ1Γ7ΛΗ-
6ΝΨ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:12
31

Αρ. Δέσμευσης
2646/7-6-
2019
Α/Α 2775

ΑΔΑ:
ΩΙΑΚ7ΛΗ-ΖΑΛ

719,20
ΕΥΡΩ

4

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
3/15-1-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
105
ΑΔΑ:
6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:11
11

Αρ. Δέσμευσης
1042/18-1-
2019
Α/Α 1052

ΑΔΑ:
ΨΓΓΓ7ΛΗ-2ΟΓ

1.492,00
ΕΥΡΩ

5

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

΄΄ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ΄΄
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
14 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:
2265029436
ΑΦΜ:
046190435
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
3/15-1-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
105
ΑΔΑ:
6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:11
11

Αρ. Δέσμευσης
1042/18-1-
2019
Α/Α 1052

ΑΔΑ:
ΨΓΓΓ7ΛΗ-2ΟΓ

300,00
ΕΥΡΩ

6

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

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
3/15-1-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
105
ΑΔΑ:
6Ε967ΛΗ-ΠΗΡ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:11
11

Αρ. Δέσμευσης
1042/18-1-
2019
Α/Α 1052

ΑΔΑ:
ΨΓΓΓ7ΛΗ-2ΟΓ

367,04
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χαράλαμπος Σανιδάς Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Αργυρίου

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

Δημήτριος Τιμπλαλέξης

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση Έγκρισης

Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Παντελόνια τερυλέν από
ύφασμα 55/45 (28τμχ)
Πουκάμισα εργασίας

βαμβακερά 100%
(28τμχ)

Πηλίκιο από ύφασμα
(14τμχ)

CPV
18300000-2

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΑΦΜ: 142360822/ΔΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ

829/15-04-2019

ΑΔΑ: 6ΟΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0
073-1421 ΑΔΑ: ΨΓΔΤ7ΛΗ-9ΟΑ 5.500,00

2

Σκαρπίνια δερμάτινα με
σόλα ραφτή (14 ζεύγη)

CPV
18800000-7

ΣΙΑΦΑΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΑΦΜ: 110950890/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

829/15-04-2019

ΑΔΑ: 6ΟΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0
073-1423 ΑΔΑ: ΩΧΘΠ7ΛΗ-ΗΞ4 3.150,00

ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ
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