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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Της 9ης Ιουλίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 25
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 9 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-2017
(ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής και δυνάμει της υπ΄αριθμ.(οικ.)150993/1511/4/07/2019
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.24/2-07-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των δαπανών εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθ/δας», Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019 - αποσυμφορητικές οδικές εργασίες), (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 147113/629/1-07-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων πρόληψης δασικών πυρκαγιών (καθαρισμός
βλάστησης) και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε.
Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.440/143348/26-06-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που προέκυψαν από βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις, (Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου των δημοτικών ενοτήτων Απεραντίων, Βίνιανης,
Κτημενίων, Ποταμιάς και Φουρνάς ), (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
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ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στο Ν. Βοιωτίας και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου
στην περιοχή Δερβενοχωρίων του Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019, Yποέργο: Έκτακτες ανάγκες
2019, (Π.Ε. Βοιωτίας) .
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 10-42019 δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Έργα - Άμεσες παρεμβάσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ. (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Περίφραξη δημοτικού σχολείου Ελάτειας», προϋπολογισμού
52.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 11-42019 δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού
στην επαρχιακή οδό Λύχνος - Καστανιά», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ., (Π.Ε.
Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου δυτικής Φθιώτιδας », συμβατικού ποσού 64.842,98 € χωρίς ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση α) του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες
κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας» και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου, β) έγκριση
επιστροφής παραβόλου του ποσού των 1.734,00 €, προϋπολογισμός έργου 430.000,00 € με
Φ.Π.Α, (Π.Ε. Ευρυτανίας ) .
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση συνέχισης της δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας», Υποέργο: «Υλοποίηση
παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα
Θήβα – Λιβαδειά – Όρια νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας», Προϋπολογισμού 3.500.000 €, (Π.Ε.
Βοιωτίας) .
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση: α) των όρων της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς», β) της δαπάνης του έργου και των
λοιπών συμβατικών τευχών, προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Φωκίδας) .
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση: α) των όρων της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
φθορών γεφυρών, κάτω διελεύσεων και τεχνικών, στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Π.Ε.
Φωκίδας », β) της δαπάνης του έργου και των λοιπών συμβατικών τευχών, προϋπολογισμού
2.000.0000,00 €, (Π.Ε Φωκίδας) .
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Γεωργίου Λιχάδας -Ν.Α. Εύβοιας», (Π.Ε.
Εύβοιας) .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση του από 18-06-2019 πρακτικού συνεδρίασης, της επιτροπής διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και
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του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 51.628,64 € με Φ.Π.Α 24%,
(Π.Ε. Εύβοιας) .
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση του από 21-05-2019, πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια σάκων ψυχρής
Ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για
ένα έτος», (Π.Ε. Εύβοιας) .
ΘΕΜΑ 17o: α) Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού «Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Δ/νσης πολιτικής προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ίδια μέσα για την
Π.Ε Φωκίδας (Περίοδος 2017-2019)» - Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης έτους 2019", συνολικού ποσού 48.000,00 € με ΦΠΑ και β) έγκριση των όρων της
διακήρυξης, (Π.Ε.Φωκίδας) .
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 1ο πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού:
«Προμήθειας ηλεκτρονικών ειδών περιφερειακής ενότητας Φωκίδας», συνολικού ποσού
39.999,99 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε.Φωκίδας) .
ΘΕΜΑ 19o: Εγκρίνει τις υπ’ αριθμ. οικ.149886/2280/3-7-2019 και οικ.149894/2282/3-7-2019
αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Φωκίδας, περί προμήθειας αναγκαίου εκλογικού
υλικού, (Π.Ε.Φωκίδας) .
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του από 28-06-2019 πρακτικού, της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού: « Προμήθεια Γραφικής Ύλης- Φωτοαντιγραφικού χαρτιού -toner της
Π.Ε.Βοιωτίας» και κατακύρωση του διαγωνισμού, (Π.Ε. Βοιωτίας) .
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις
ανάγκες της ΠΕ Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α., (Π.Ε.
Φωκίδας) .
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού: «Συντήρηση &
επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ
& κατακύρωση
αποτελέσματος, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 148400/2830/2-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΥΒ7ΛΗ-ΝΔΩ) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την προμήθεια
γραφικής ύλης ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την «Προμήθεια αλυσοπρίονων» για την
Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού «Μίσθωσης
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2019
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της
σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
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ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε.
Εύβοιας) .
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Ε. Εύβοιας) .
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την (Π.Ε. Εύβοιας) .
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), (Π.Ε. Εύβοιας).
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), (Π.Ε. Φθιώτιδας).
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης “Προμήθειας σετ δειγματοληψίας εγκεφάλου
βοοειδών για τις ανάγκες του τμ. Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού έως 840,00€
με ΦΠΑ., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε. Ευρυτανίας).
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Προϋπολογισμό Δ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμηθειών, ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων,
οικονομικού έτους 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, (Π.Ε. Φωκίδας).
ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την (Π.Ε.
Φωκίδας) .
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την (Π.Ε.
Βοιωτίας) .
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, (Π.Ε. Βοιωτίας) .
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 42o: Διόρθωση των υπ΄ αριθμ. 2687/08-01-2018 και 749/2019 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας
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(ηλεκτρ. ανοιχτή διαπραγμάτευση στις 23-11-2018), ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος
προσωρινού αναδόχου, (Π.Ε. Εύβοιας) .
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):
Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Δημήτριος
Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του κ. Θωμά Γρεβενίτη), Γεώργιος Γκικόπουλος .
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν: Οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς και
Παναγιώτης Ευαγγελίου με τα αναπληρωματικά τους μέλη, όπως και ο κος Θωμάς Γρεβενίτης ο
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/502-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας .
Επίσης, στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κος Γεώργιος Γκικόπουλος, έθεσε ζήτημα αναφορικά
με την απερχόμενη Οικονομική Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο να
συνεδριάσει και να συζητήσει, πριν τη λήξη της θητείας της, τα εξής θέματα:
•
•
•

Συγκεκριμένες εκκρεμότητες που αφήνει .
Τα πολιτικά συμπεράσματα από την δουλειά της .
Δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετώπισε .

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και προεδρεύων στη σημερινή συνεδρίαση πρότεινε να συζητηθούν και τα
παρακάτω θέματα, ως έκτακτα :
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής
περιόδου 2019 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση
των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης .
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση των αρ. 1027/13-05-2019 και 1028/13-05-2019 (ΑΔΑ:
ΨΧΧ37ΛΗ-Π1Ι) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί
μαθητικών δρομολογίων, (Π.Ε. Εύβοιας) .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης .
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Διόρθωση της αρ. 1029/13-05-2019(ΑΔΑ: ΨΧΧ37ΛΗ-Π1Ι) αποφάσεως
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί μαθητικών δρομολογίων, (Π.Ε.
Εύβοιας) .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης .
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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 1331
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2019
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση των διαφόρων
τμημάτων της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 154123/1951/0807-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (08-07-2019) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει τα
διάφορα τμήματα της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους, ως εξής:
Α/Α
1

2

3

Οικονομική
προσφορά

Οικονομική
προσφορά σε ευρώ
(με ΦΠΑ)

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

39€/ώρα για 80
ώρες

3.868,80 €

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

34€/ώρα για 80
ώρες

3.372,80 €

για το ΤΜΗΜΑ 10: «Μίσθωση προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω»

37€/ώρα για 80
ώρες

3.670,40 €

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

19€/ώρα για 72
ώρες

1.696,32 €

για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

32€/ώρα για 80
ώρες

3.174,40 €

για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω»

55€/ώρα για 80
ώρες

5.456,00 €

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

29€/ώρα για 80
ώρες

2.876,80 €

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

31€/ώρα για 80
ώρες

3.075,20 €

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

21€/ώρα για 80
ώρες

2.083,20 €

για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω»

41€/ώρα για 80
ώρες

4.067,20 €

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

25€/ώρα για 80
ώρες

2.480,00 €

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

29€/ώρα για 80
ώρες

2.876,80 €

για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

22€/ώρα για 80
ώρες

2.182,40 €

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

22€/ώρα για 72
ώρες

1.964,16 €

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

27€/ώρα για 80
ώρες

2.678,40 €

35€/ώρα για 80
ώρες

3.472,00 €

23€/ώρα για 80
ώρες

2.281,60 €

Επωνυμία

4

5

6

7

8
9

«ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση χορτοκοπτικού οχήματος ή
καλαθοφόρου οχήματος»
«ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1332
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση των αρ. 1027/13-05-2019 και 1028/13-05-2019 (ΑΔΑ:
ΨΧΧ37ΛΗ-Π1Ι) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί
μαθητικών δρομολογίων, (Π.Ε. Εύβοιας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 151789/4752/04
Ιουνίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει τις υπ’ αριθμ’ 1027/13-05-2019 και 1028/13-05-2019 αποφάσεις της, ως προς
τον α/α 2, διότι θα έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι να είχαν καταθέσει τις ενστάσεις προς εξέταση
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), (παρ.1 αρ.360 του νόμου
4412/2016) και όχι στην αναθέτουσα αρχή, καθώς ο διαγωνισμός δεν διενεργείται μέσω
ΕΣΗΔΗΣ (δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 362 του 4412/2016 έτσι όπως τροποποιήθηκε
με την παρ.3 του αρθ. 49 του ν. 4456/2017) .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1333
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Διόρθωση της αρ. 1029/13-05-2019(ΑΔΑ: ΨΧΧ37ΛΗ-Π1Ι) αποφάσεως
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί μαθητικών δρομολογίων, (Π.Ε.
Εύβοιας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 151795/4753/04
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ’ αριθμ’ 1029/13-05-2019 απόφασή της, ως προς τον α/α 2, λόγω του ότι
η ένσταση δεν δύναται να διαβιβαστεί στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών διότι θα
έπρεπε πρωταρχικά να είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
(σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 362 έτσι όπως τροποποιήθηκε με την
παρ.3 του αρθ. 49 του ν. 4456/2017), ενέργεια η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1334
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ.24/2-07-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το υπ΄ αριθμ.24/2-07-2019 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1335
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των δαπανών εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθ/δας», Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019 - αποσυμφορητικές οδικές εργασίες), (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α)144804/8055/2706-2019 και β)144810/8056/27-06-2019 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
Εγκρίνει:

αποφασίζει ομόφωνα
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α) την δαπάνη του υπ’ αριθμ. 144804/8055/27-06-2019 εγγράφου, στις παρακάτω εταιρείες,
ως εξής:
1. ΙΩΣΗΦ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε. “για την απομάκρυνση ακινητοποιημένων
οχημάτων που εμποδίζουν το έργο του αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο της Ε.Π Λαμίας Δομοκού ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.157,60 € με
Φ.Π.Α. 24%.
2. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ “για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση
αυτού στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου", η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 4.842,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
β) την δαπάνη του υπ’ αριθμ. 144810/8056/27-06-2019 εγγράφου, στις παρακάτω εταιρείες,
ως εξής:
1. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “για την άρση των προσχώσεων και τον καθαρισμό των τεχνικών στο
λιμένα Σκάλας Αταλάντης ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό
των 17.360,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ “για την μεταφορά υλικού πλήρωσης για την αντιστήριξη του πρανούς ,
το οποίο κατέρρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου, στην
ΕΟ Περιβόλι - Μάρμαρα ", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των
6.596,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α Ε “για την προμήθεια και την μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου,
τύπου λεπτόκοκκου εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 1.000 ΤΝ με τιμή μονάδας 3.5 €/tn και
χονδρόκοκκου εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 200 ΤΝ περίπου με τιμή μονάδος 3.00€/tn
συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας,
ανέρχεται στο ποσό των 5.084,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α Ε “για την προμήθεια και την μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου,
τύπου λεπτόκοκκου εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 1.000 ΤΝ με τιμή μονάδας 3.5 €/tn και
χονδρόκοκκου εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 200 ΤΝ περίπου με τιμή μονάδος 3.00€/tn
συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας,
ανέρχεται στο ποσό των 5.059,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1336
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 147113/629/1-07-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων πρόληψης δασικών πυρκαγιών (καθαρισμός
βλάστησης) και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 147162/630/1/7/2019
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 1471162/630/1-07-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό βλάστησης, προκειμένου η
πρόληψη δασικών πυρκαγιών και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η απόφαση έχει ως εξής:
1.- απευθείας μίσθωση των εξής ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121649 χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίονα, το με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΙΕ-7920 φορτηγό ιδιοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για τον καθαρισμό της
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βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας στην περιοχή του
Δήμου Λαμιέων και του Δήμου Μακρακώμης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 83314 χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίονα και το με αριθμό
κυκλοφορίας ΝΚΙ-5288 φορτηγό ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας στον Δήμο Λαμιέων, Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας, Δήμο
Καμένων Βούρλων και Δήμο Λοκρών για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Στ.Ε. Φθιώτιδας, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2632/2018 πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) με την
οποία εγκρίθηκαν η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση
Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση
για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος και η τιμή
μονάδος των εργασιών
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών του αρμοδίου Τμήματος της Δ.Τ.Ε., οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος της Δ.Τ.Ε., δια των αρμοδίων υπαλλήλων
λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο και τις επισημάνσεις των
εγγράφων, θα προγραμματίζουν την άμεση εκτέλεση των εργασιών στα αντίστοιχα τμήματα του
οδικού δικτύου και θα μεριμνούν για την λήψη όλω των απαιτούμενων μέτρων προστασίας για
την ρύθμιση της κυκλοφορίας, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την ενδεικνυόμενη
διαδικασία κοπής δένδρων και κλαδιών.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ – ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»
(δ6) Το όχημα θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε ασφαλή απόσταση για την
έγκαιρη προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε Λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι: “Η
συγκεκριμένη εργασία δεν έχει το χαρακτήρα της έκτακτης ανάγκης .. Μπορούσε να προβλεφθεί
και να γίνει προγραμματισμένα και ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία ..”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1337
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ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.440/143348/26-06-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που προέκυψαν από βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις, (Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου των δημοτικών ενοτήτων Απεραντίων, Βίνιανης,
Κτημενίων, Ποταμιάς και Φουρνάς ), (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 146902/456/1
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.440/143348/26-06-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας, που αφορά παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν υπογραφής μνημονίου
συνεργασίας με την Π.Ε. Ευρυτανίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν
από βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις και ειδικότερα:
Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου των δημοτικών
ενοτήτων Απεραντίων, Βίνιανης, Κτημενίων, Ποταμιάς και Φουρνάς, ως εξής:
1. απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 29503 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΣΩΤΗΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά.
(β) Το ΜΕ 72702 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βίνιανης.
(γ) Το ME 72734 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης.
(δ) Το ΜΕ 24751 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το ΤΡ 3225 φορτηγό όχημα
ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς
(ε) Το ΜΕ 29481 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 5896
ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΝΙΚΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Κτημενιών.
(στ) Το ΜΕ 72703 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.
2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1338
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στο Ν. Βοιωτίας και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου
στην περιοχή Δερβενοχωρίων του Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019, Yποέργο: Έκτακτες ανάγκες
2019, (Π.Ε. Βοιωτίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
991/45983/03/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 44.702,00 €, η οποία αφορά τον καθαρισμό τάφρων
του επαρχιακού οδικού δικτύου, στην περιοχή Δερβενοχωρίων του Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019.
Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΣΑΕΠ 56600012 για την
χρονική περίοδο 2018-2019, Υποέργο: Έκτακτες ανάγκες 2019. Το ποσό της δαπάνης
επιμερίζεται ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ.
17-35 tn

ΒΙΜ 3956

ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ. 17-35 tn

ΒΙΖ 4665

ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 120 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΜΕ 96332

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ>4Μ3 ΑΠΟ 181 ΗΡ
ΚΑΙ ΑΝΩ

ΜΕ 96333

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
(GRADER)

ΜΕ 96334

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ με
ΦΠΑ 24 %

28/01/2019 έως
29/03/2019

44.702,00

Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης έδωσε Λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι: “Η
συγκεκριμένη εργασία δεν έχει το χαρακτήρα της έκτακτης ανάγκης .. Μπορούσε να προβλεφθεί
και να γίνει προγραμματισμένα και ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία ..”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1339
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 10-42019 δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Έργα - Άμεσες παρεμβάσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ. (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
133088/7356/27/06/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) Το από 21-06-2018, 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της
δημοπρασίας του έργου: «Έργα - Άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019» προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.,
β) Κατακυρώνει την σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό (2%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1340
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Περίφραξη δημοτικού σχολείου Ελάτειας», προϋπολογισμού
52.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 140394/7804/03-072019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει το από 27-06-2019, 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του
από 23-04-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, του έργου: «Περίφραξη δημοτικού σχολείου
Ελάτειας», προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ.
β) Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
«ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔΕ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ επί τοις
εκατό (58,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1341
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 11-42019 δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού
στην επαρχιακή οδό Λύχνος - Καστανιά», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ., (Π.Ε.
Φθιώτιδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 139241/7727/3-072019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει το από 02-07-2018, 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 1104-2019 δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην επαρχιακή οδό
Λύχνος - Καστανιά», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ. .
β) Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα τοις εκατό (60,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1342
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου δυτικής Φθιώτιδας », συμβατικού ποσού 64.842,98 € χωρίς ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138952/7715/3-072019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου
δυτικής Φθιώτιδας », συμβατικού ποσού 64.842,98 € χωρίς ΦΠΑ, με αναθεώρηση, κατά εκατόν
σαράντα οκτώ (148) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-11-2019 .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας ότι: “Είναι σαφής η
δυσαναλογία - αναντιστοιχία της έκτασης του έργου και των δικαιολογιών που προβάλλονται.
Δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της παράτασης ..”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1343
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση α) του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες
κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας» και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου, β) έγκριση
επιστροφής παραβόλου του ποσού των 1.734,00 €, προϋπολογισμός έργου 430.000,00 € με
Φ.Π.Α, (Π.Ε. Ευρυτανίας ) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 148186/1839/0207-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε.
Ευρυτανίας» και αναδεικνύει ως νέο προσωρινό ανάδοχο τον μειοδότη που είναι η εργοληπτική
Επιχείρηση: «ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» (ΑΦΜ: 800683632, Δ/νση: Μενάγια 4, Αθήνα, τηλ.:
6973990190, 210748992, email: pantech@pantech.gr) η οποία προσέφερε μέση έκπτωση
είκοσι πέντε και είκοσι ένα τοις εκατό (25,21%).
β) Εγκρίνει την επιστροφή παραβόλου του ποσού των 1.734,00 €, που κατέθεσε η ε.ε.
«ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» για εξέταση προδικαστικής προσφυγής, σε εφαρμογή της απόφασης
658/2019 της ΑΕΠΠ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1344
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση συνέχισης της δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας», Υποέργο: «Υλοποίηση
παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα
Θήβα – Λιβαδειά – Όρια νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας», Προϋπολογισμού 3.500.000 €, (Π.Ε.
Βοιωτίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3296/148881/2-72019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας να συνεχίσει τη διαδικασία της
δημοπρασίας (σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016 και την τροποποίηση αυτού με την
παρ.3 του άρθρου 33 του Ν.4608/19,ΦΕΚ-66 Α/25-4-19), προσκαλώντας μέσω του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ τον τρίτο κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικό Φορέα/εργοληπτική εταιρεία: «ΟΔΟΣ
ΑΤΕ», του οποίου η προσφορά (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :84511) παρατείνεται και είναι σε ισχύ, με μέση
τεκμαρτή έκπτωση 51,54%, ώστε να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για έλεγχο από
την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας», Υποέργο: Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας στην ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα Θήβα – Λιβαδειά – Όρια
Νομών Βοιωτίας - Φθιώτιδας», Προϋπολογισμού 3.500.000 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) .
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, διερωτώμενος, ως προς την
διαγωνιστική διαδικασία, τα εξής:
1. Γιατί δεν ζητήθηκε αξιολόγηση της προσφοράς και της μελέτης για να εκτιμηθεί ο
ορθολογικός χαρακτήρας της έκπτωση του 70,3 % ; Τι έγινε για την διασφάλιση της
ποιότητας του έργου ;
2. Γιατί καθυστέρησε η διαδικασία και χρειάστηκε παράταση ισχύος των προσφορών που
κάποιοι εργολήπτες δέχτηκαν και κάποιοι όχι ;
3. Πως τοποθετείται η υπηρεσία και οι πολιτικοί της προϊστάμενοι για αυτά τα ζητήματα;
Σε αυτή την λογική.. Καταψήφισε την εισήγηση περιμένοντας επαρκείς εξηγήσεις από τους
υπευθύνους.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1345
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση: α) των όρων της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς», β) της δαπάνης του έργου και των
λοιπών συμβατικών τευχών, προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Φωκίδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
149136/3241/02/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την δαπάνη του έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές
και επαρχιακές οδούς» προϋπολογισμός: 200.000,00 € με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009 της
συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566» προϋπολογισμού 200.000 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ
566 .
2. Εγκρίνει την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου : «Αποκατάσταση Στηθαίων και
πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς», προϋπολογισμός: 200.000,00 € με κωδικό
αριθμό 2014ΕΠ56600009 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566» με ανοικτό διαγωνισμό και με
το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
3. Εγκρίνει τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
4. Εγκρίνει την διακήρυξη & της περίληψη διακήρυξης .
5. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του Διαγωνισμού.
6. Εξουσιοδοτεί την Α. προϊσταμένης τη ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας, για να προβεί στην κλήρωση
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής που θα
διενεργήσει τη δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
7. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια της Προϊσταμένης
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται
στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κ.λπ ειδικότερα όπως :
• Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς άρθρο 2 παραγ. 2.3 της
διακήρυξης .
• Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή αιτήματος του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το άρθρο
3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης .
• Κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4 παραγ.
4.1.α της διακήρυξης .
• Κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων ,άρθρο 4 παραγ.
4.1.θ της διακήρυξης
• Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, άρθρο 4 παραγ. 4.1.ι της
διακήρυξης
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• Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άρθρο 4 παραγ 4.2α
της διακήρυξης .
• Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών,
άρθρο 4 παραγ 4.2.γ της διακήρυξης ).
• Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να αναρτά τα δικαιολογητικά του
προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Συνημμένα Ηλεκτρονικού διαγωνισμού»
άρθρο 4 παραγ 4.2. δ της διακήρυξης ).
• Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, και να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, και να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης,
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας», άρθρο 4 παραγ 4.2 .ε της
διακήρυξης .
• Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών
προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας η για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αν μέχρι την
ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα
ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
• Να κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, να ειδοποιεί και να
παρέχει πρόσβαση, μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο σύνολο των στοιχείων του
διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις άρθρο 4 παραγ 4.3 της διακήρυξης .
Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη, ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1346
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση: α) των όρων της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
φθορών γεφυρών, κάτω διελεύσεων και τεχνικών, στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Π.Ε.
Φωκίδας », β) της δαπάνης του έργου και των λοιπών συμβατικών τευχών, προϋπολογισμού
2.000.0000,00 €, (Π.Ε Φωκίδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.150796/3272/03/07/2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την δαπάνη του έργου: «Αποκατάσταση φθορών γεφυρών, κάτω διελεύσεων και
τεχνικών, στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Φωκίδας» προϋπολογισμού 270.000,00 € με
ΦΠΑ και όχι 2.000.0000,00 € όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στον τίτλο του θέματος, από
πιστώσεις ΚΑΠ – συγκοινωνιακά Π.Ε. Φωκίδας έτος 2018.
β) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση φθορών γεφυρών, κάτω
διελεύσεων και τεχνικών, στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Φωκίδας» με κωδικό αριθμό
ΚΑΠ (πιστώσεις 2018) - 2018 του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ - συγκοινωνιακά Π.Ε Φωκίδας –
έτος 2018 με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
γ) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
δ) την διακήρυξη & την περίληψή της.
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του Διαγωνισμού.
3. Εξουσιοδοτεί την Α. προϊσταμένη της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας, για να προβεί στην κλήρωση
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής που θα
διενεργήσει τη δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
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να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
4. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια της Προϊσταμένης
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται
στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κ.λπ ειδικότερα
όπως :
 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς άρθρο 2 παραγ.
2.3 της διακήρυξης .
 Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ, να γίνετε δεκτή η αποδοχή αιτήματος
του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το
άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης .
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4
παραγ. 4.1.α της διακήρυξης .
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4 παραγ.
4.1.θ της διακήρυξης
 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την
ημέρα και ώρατης κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, άρθρο 4 παραγ.
4.1.ι της διακήρυξης
 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άρθρο 4
παραγ 4.2α της διακήρυξης .
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών, άρθρο 4 παραγ 4.2.γ της διακήρυξης ).
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να αναρτά τα δικαιολογητικά του
προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Συνημμένα Ηλεκτρονικού διαγωνισμού»
άρθρο 4 παραγ 4.2. δ της διακήρυξης ).
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά,
και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, και να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας», άρθρο 4 παραγ 4.2 .ε
της
διακήρυξης .
 Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών
προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας η για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αν μέχρι την
ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη
νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους την διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
 Να κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, να ειδοποιεί και
να παρέχει πρόσβαση, μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο σύνολο των στοιχείων του
διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις άρθρο 4 παραγ 4.3 της διακήρυξης .
Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη, ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1347
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Γεωργίου Λιχάδας -Ν.Α. Εύβοιας», (Π.Ε.
Εύβοιας) .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143097/3852/02-072019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το 2 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Γεωργίου Λιχάδας - Ν.Α. Εύβοιας», με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 79417.
2. Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με Α.Α.Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 79417 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
σαράντα τρία και ογδόντα οχτώ τοις εκατό (43,88%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
ο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1348
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση του από 18-06-2019 πρακτικού συνεδρίασης, της επιτροπής διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και
του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 51.628,64 € με Φ.Π.Α 24% »,
(Π.Ε. Εύβοιας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 144081/4532/2606-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 18-06-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής
διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 51.628,64 € με Φ.Π.Α 24% ».
2. Εγκρίνει τον κάτωθι προσωρινό ανάδοχο, κατά σειρά μειοδοσίας, του εν λόγω
διαγωνισμού:

Α/Α

Επωνυμία

Τιμή Προσφοράς (σε €)

1ος

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ», ΑΦΜ 0661129547 ΔΟΥ
Χαλκίδας, Δ/νση Βαρατάση 4 Χαλκίδα Τ.Κ 34100.

31.331,70 € (χωρίς Φ.Π.Α)
ή
38.851,31 € με Φ.Π.Α

2ος

«ETIROLL Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 099905778 ΔΟΥ Α’
Θεσσαλονίκης, Αθ. Διάκου 55, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τ.Κ
57009.

31.365,35 € (χωρίς Φ.Π.Α)
ή
38.893,03 € με Φ.Π.Α

3. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο στάδιο της κατακύρωσης .
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1349
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση του από 21-05-2019, πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια σάκων ψυχρής
Ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για
ένα έτος», (Π.Ε. Εύβοιας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 130359/4134/10-052019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το πρακτικό συνεδρίασης (21-05-2019) της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια σάκων ψυχρής Ασφάλτου για
το έτος 2019 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για ένα
έτος» .
2. Εγκρίνει τον κάτωθι προσωρινό ανάδοχο, κατά σειρά μειοδοσίας, του εν λόγω διαγωνισμού
Α/Α

1ος

Επωνυμία

Σκουρλέτος Αριστόδημος του Χριστοδούλου

Τιμή Προσφοράς (σε €)

59.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)

3. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο στάδιο της κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1350
ΘΕΜΑ 17o: α) Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού «Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Δ/νσης πολιτικής προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ίδια μέσα για την
Π.Ε Φωκίδας (Περίοδος 2017-2019)» - Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών
συντήρησης έτους 2019", συνολικού ποσού 48.000,00 € με ΦΠΑ και β) έγκριση των όρων της
διακήρυξης, (Π.Ε.Φωκίδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.:
145837/2172/28-6-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει: α) την διενέργεια του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. Εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της δ/νσης πολιτικής προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την Π.Ε. Φωκίδας (περίοδος 2017-2019)» - υποέργο: «Προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης έτους 2019", συνολικού ποσού 48.000,00 € με ΦΠΑ»
και β) των όρων της διακήρυξης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1351
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του 1ο πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού:
«Προμήθειας ηλεκτρονικών ειδών περιφερειακής ενότητας Φωκίδας», συνολικού ποσού
39.999,99 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε.Φωκίδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.: 147276/2250/17-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 1/7/2019, 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού: «Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών περιφερειακής ενότητας Φωκίδας» που αφορά

στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προδιαγραφών .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1352

ΘΕΜΑ 19o: Εγκρίνει τις υπ’ αριθμ. οικ.149886/2280/3-7-2019 και οικ.149894/2282/3-7-2019
αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Φωκίδας, περί προμήθειας αναγκαίου εκλογικού
υλικού, (Π.Ε.Φωκίδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.:150544/2289/3-7-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις υπ’αριθμ. οικ.149886/2280/3-7-2019 και οικ.149894/2282/3-7-2019 αποφάσεις
του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Φωκίδας, που αφορούν σε ανάθεση προμήθειας σφραγίδων και
αναγκαίων ειδών (εκλογικό υλικό).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1353
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση του από 28-06-2019 πρακτικού, της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού: « Προμήθεια Γραφικής Ύλης- Φωτοαντιγραφικού χαρτιού -toner της
Π.Ε.Βοιωτίας» και κατακύρωση του διαγωνισμού, (Π.Ε. Βοιωτίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 146275_3955/01-72019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού
του έργου: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης- Φωτοαντιγραφικού χαρτιού-Τoner για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της ΠΕΒ», που αφορά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β) Κατακυρώνει το ανωτέρω έργο, ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α΄ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ: «Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα : ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 55,
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 57009, με την προσφερθείσα μέση έκπτωση : 4.667,76
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
ΟΜΑΔΑ Β΄ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ: «ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» με έδρα:
ΚΑΛΛΗΡΟΗΣ 66 ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11741, με την προσφερθείσα μέση έκπτωση :
17.811,36 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)..
ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΤΟΝΕR: «ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΕΜΠ Μ.Ε.Π.Ε.». με έδρα: ΒΥΡΩΝΩΝ 56, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Τ.Κ
32131, με την προσφερθείσα μέση έκπτωση: 31,248,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1354
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ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις
ανάγκες της ΠΕ Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.,(Π.Ε.
Φωκίδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
148887/4781/2/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ. 1 & 2 πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις
ανάγκες της ΠΕ Φθιώτιδας και όχι της Π.Ε. Φωκίδας, όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στον τίτλο
του θέματος ”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2. Απορρίπτει τις προσφορές των κάτωθι υποψήφιων αναδόχων:
α) της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ” και
β)της ατομικής επιχείρησης “ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ”, για τους λόγους που αναφέρονται
αναλυτικά στα πρακτικά της Επιτροπής.
3. Αποδέχεται την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου με την επωνυμία “BITUMIX
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.” για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι “άνοιγμα οικονομικής
προσφοράς”, διότι υπέβαλλε πλήρη δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα αποσφραγισθεί κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1355
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού: «Συντήρηση &
επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ
& κατακύρωση
αποτελέσματος, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
148901/4782/2/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4/26-6-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 194.500,00 € με
ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων
προσωρινών μειοδοτών.
2. Κηρύσσει τον προσωρινό ανάδοχο “Β. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - Δ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο.Ε.” ως
έκπτωτο, διότι δεν προσκόμισε στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για τα τμήματα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών για φορτηγά, 10: Προμήθεια
ανταλλακτικών αντλιών πετρελαίου για Μηχανήματα Έργου και Φορτηγά, 18: Προμήθεια
ανταλλακτικών φρένων για Μηχανήματα Έργου και Φορτηγά.
3. Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, της εγγύησης συμμετοχής της
εταιρείας “Β. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - Δ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο.Ε.” που είχε προσκομίσει, ποσού 564,51€
(Νο. 917ILG1964153/Τράπεζα Πειραιώς).
4. Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την «Συντήρηση &
επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα”, στους κάτωθι προμηθευτές, σύμφωνα με την προσφορά τους:
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Α/Α

Προμηθευτής
Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-Α.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

1

2

3

4

5

6

ΤΜΗΜΑΤΑ
3: Προμήθεια
ανταλλακτικών
για φορτηγά.
4: Επισκευή και
συντήρηση Φορτηγών Συνεργείο.

ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡ.ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡ.
Ο.Ε.

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

10: Προμήθεια
ανταλλακτικών
αντλιών
πετρελαίου για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά.
11: Επισκευή και
συντήρηση
αντλιών
πετρελαίου για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά.
21: Προμήθεια
ανταλλακτικών
για οχήματαΣυνεργείο.
22: Επισκευή και
συντήρηση οχημάτων Συνεργείο.
8: Προμήθεια
ανταλλακτικών
εξατμίσεων για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά.
9: Επισκευή και
συντήρηση
εξατμίσεων για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά.
20: Προμήθεια
ελαστικών για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά.
2: Επισκευή και
συντήρηση Μηχ/των Έργου -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
18.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
13%

ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ
15.660,00

5.000,00

13%

4.350,00

10.000,00

10%

9.000,00

4.000,00

10%

3.600,00

10.000,00

10%

9.000,00

6.000,00

10%

5.400,00

5.000,00

2.000,00

15%

11%

4.250,00

1.780,00

37.000,00

3%

35.890,00

6.000,00

13%

5.220,00
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7

8

9

10

11

Συνεργείο.
12: Προμήθεια
ανταλλακτικών
μηχανουργείο για
Μηχανήματα
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Έργου και
ΑΝΔΡΕΑΣ
Φορτηγά.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ &
ΣΙΑ ΟΕ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.

13: Επισκευή και
συντήρηση
μηχανουργείο για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά.
23: Προμήθεια
ανταλλακτικών
για Ηλεκτρολόγο
σε οχήματα.
1: Προμήθεια
ανταλλακτικών
για μηχανήματα
έργου- Συνεργείο.
5: Προμήθεια
ανταλλακτικών
για αλατιέρες.
16: Προμήθεια
ανταλλακτικών
για υδραυλικά
συστήματα για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά.
18: Προμήθεια
ανταλλακτικών
φρένων για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά.
19: Επισκευή και
συντήρηση
φρένων για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά.

8.000,00

1%

7.920,00

3.000,00

1%

2.970,00

5.000,00

8%

4.600,00

27.000,00

13%

23.490,00

10.000,00

13%

8.700,00

5.000,00

5%

4.750,00

7.000,00

2%

6.860,00

4.000,00

2%

3.920,00

5. Ματαιώνει την διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για τα τμήματα 6,7,14,15,17 και
24, διότι η διαδικασία επέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 106
παρ. 1 (α) του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1356
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ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 148400/2830/2-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΥΒ7ΛΗ-ΝΔΩ) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την προμήθεια
γραφικής ύλης ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149184/2842/2
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 148400/2830/2-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΥΒ7ΛΗ-ΝΔΩ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης στον πιο κάτω
οικονομικό φορέα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών,
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής :

A/A

Δαπάνη

1

Προμήθεια γραφικής ύλης αναγκαίων
για τη διενέργεια των προσεχών
εκλογών ανάδειξης των αντιπροσώπων
στο ελληνικό Κοινοβούλιο της 7ης
Ιουλίου 2019. με τα κάτωθι
χαρακτηριστικά: δακτυλοβρεχτήρες
τεμ. 150, Διπλά φύλλα χαρτιού (κόλλες
αναφοράς) τεμ.300, Λάστιχα
πρόσδεσης κιλά 12, Στυλό διαρκείας
τεμ.1000, Συνδετήρες συρραπτικής
μηχανής τεμ.150, Συρραπτικές
μηχανές τεμ. 150, Ταμπόν σφραγίδας
τεμ. 150, Φιαλίδια μελάνης ταμπόν
τεμ.150, Φιαλίδιο διορθωτικού υγρού με
διαλυτικό τεμ.150, Φύλλα καρμπόν
(κουτιά των 100 τεμ) τεμ.8,χάρακας 320
cm τεμ.150,φάκελλος με αυτιά
τεμ.700,διαφάνειες (πακέτα των 100)
τεμ.8,μαρκαδόροι
τεμ.40,μηχάνημαθερμοκόλλησης
τεμ.1,εξόφηλα (διαφάνειες)
θερμοκόλλησης τεμ 300.

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

προμήθεια των κάτωθι δέκα (10)
σφραγίδων αναγκαίων για τη διενέργεια
των προσεχών εκλογών ανάδειξης των
αντιπροσώπων στο ελληνικό
Κοινοβούλιο της 7ης Ιουλίου 2019

ΜΠΑΡΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΑΣΟΥ 62 ΚΑΤΩ
ΞΗΡΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Email :
de1@otenet.gr

2

Προμηθευτής

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
23/26-6-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 1274
ΑΔΑΨ5Λ67ΛΗΝΡΔ
Ε.Φ. 073

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
146754/2797/28-62019
Α/Α 2774

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

2.480,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ6ΕΥΦ7ΛΗ-ΗΥΟ

ΚΑΕ:
5261

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
23/26-6-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 1274
ΑΔΑΨ5Λ67ΛΗΝΡΔ
Ε.Φ. 073

Αρ. Δέσμευσης
146754/2797/28-62019
Α/Α 2774

350,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ6ΕΥΦ7ΛΗ-ΗΥΟ

ΚΑΕ:
5261
23
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1.Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ των συνδυασμών κομμάτων, συνασπισμών
συνεργαζόμενων
κομμάτων ,συνδυασμών ανεξάρτητων και μεμονωμένων υποψηφίων κατά τις προσεχείς εκλογές ανάδειξης των
αντιπροσώπων στο ελληνικό Κοινοβούλιο της 7ης Ιουλίου 2019
2.Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
πράξεων Εφορευτικής επιτροπής κατά τις προσεχείς εκλογές ανάδειξης των αντιπροσώπων στο ελληνικό
Κοινοβούλιο της 7ης Ιουλίου 2019
3. Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
πρωτοκόλλου ψηφοφορίας κατά τις προσεχείς εκλογές ανάδειξης των αντιπροσώπων στο ελληνικό
Κοινοβούλιο της 7ης Ιουλίου 2019
4.Το βιβλίο αυτό σφραγίστηκε και θεωρήθηκε και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο
διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών κατά τις προσεχείς εκλογές ανάδειξης
των αντιπροσώπων στο ελληνικό Κοινοβούλιο της 7ης Ιουλίου 2019
5 ΤΕΜ 6 Σφραγίδα στρογγυλή με τίτλο ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1357
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την «Προμήθεια αλυσοπρίονων» για την
Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
148964/461/02/07/2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.
Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή ο οποίος
αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από την αριθ. πρωτ. 120784/369/02-07-2019
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016).
Δαπάνη

Ανάδοχος

«Προμήθεια Αλυσοπρίων για
τις
ανάγκες
της
Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας»
CPV
1660000-1(Ειδικά γεωργικά και
δασοκομικά μηχανήματα)
44511000-5(Εργαλεία Χειρός)

Ποσό
ΜΕ 24%ΦΠΑ

Κωτσοκάλη Αθανάσιο
Α.Φ.Μ. 13365560
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου

1.450,00€

Τηλεφωνο: 22370-23430
Δ/νση: Ιερού Λόχου 1ΑΚαρπενήσι-36100

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1358
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. Οικ.
148730/4664/02/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
24
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας που αφορούν
τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, 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.

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

288,30€

48/28-06-2019

625/18-03-2019
(Πρακτικό:11ο,θέμα:25ο,
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),Α/Α:3,
ΑΔΑ:Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3,
ΑΔΑΜ: 19AWRD004651021 201903-20)

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

2.

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

63,98€

50/02-07-2019

625/18-03-2019
(Πρακτικό:11ο,θέμα:25ο,
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),Α/Α:3,
ΑΔΑ:Ψ0447ΛΗ-ΨΜ3,
ΑΔΑΜ: 19AWRD004651021 201903-20)

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

3.

INTRASOFT
INTERNATIONAL S.A.
Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών “Νόμος”
Δορυλαίου 10-12
11521 Αθήνα
ΑΦΜ: 099360290
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

42909/24-06-2019

571/12-03-2019
(Πρακτικό:10ο, θέμα: 62ο,
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),Α/Α:2, ΑΔΑ:
6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ,
ΑΔΑΜ: 19AWRD004629796 201903-18)

Παροχή υπηρεσιών για την ετήσια
συνδρομή στην τράπεζα νομικών
πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» για τις
ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας.

1.637,57€

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι: “Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1359
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.150424_4097/0307-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα:

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜΕ
ΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜΕ
ΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6,7,8/30-6-2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

79,78,77/1-7-2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

1997/1-7-2019

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ

1

ΤΑΧΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΤ.

703,08€
703,08€
374,98€

2

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΤΟΥ
ΦΙΛΙΠ.

526,75€
842,80€
790,13€

3

ΑΘ. Χ. ΛΑΖΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ Γ.
ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

354,64€

4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OTS

2.957,82€

657/1-7-2019

927/22-4-2019

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι: “Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1360
ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού «Μίσθωσης
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2019
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της
σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 150283/1858/0307-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (02-07-2019) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει τα
διάφορα τμήματα της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους σύμφωνα με τον πιο κάτω
πίνακα:
Επωνυμία

Οικονομική
προσφορά

Οικονομική
προσφορά σε
ευρώ (με ΦΠΑ)

1

«ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»

28€/ώρα για 80
ώρες

2.777,60 €

2

«ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 10: «Μίσθωση προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω»

49€/ώρα για 80
ώρες

4.860,80 €

3

«ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω»

40€/ώρα για 80
ώρες

3.968,00 €

4

«ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω»

40€/ώρα για 80
ώρες

3.968,00 €

«ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

25€/ώρα για 72
ώρες

2.232,00 €

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

27€/ώρα για 80
ώρες

2.678,40 €

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

27€/ώρα για 80
ώρες

2.678,40 €

«ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

24€/ώρα για 72
ώρες

2.142,72 €

5

6
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για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €

«ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

39€/ώρα για 80
ώρες

3.868,80 €

«ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton»

24€/ώρα για 80
ώρες

2.380,80 €

για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

33€/ώρα για 80
ώρες

3.273,60 €

9

«ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

32€/ώρα για 80
ώρες

3.174,40 €

10

«ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €

11

«ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

45€/ώρα για 80
ώρες

4.464,00 €

7

8

β) Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία γνωμοδότησε
ομόφωνα υπέρ της αποδοχής της από 20-06-2019 ένστασης του κ. Κωνσταντίνου Τσιάκα
κατά της υπ’ αριθμ. 1165/13-06-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το Τμήμα 5
του διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία η κ. Βασιλική Χαλκιά αναδεικνύονταν προσωρινή
ανάδοχος για το Τμήμα 5 του διαγωνισμού.
γ) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1165/13-06-2019 απόφασή της για το Τμήμα 5 του
διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία η κ. Βασιλική Χαλκιά αναδεικνύονταν προσωρινή
ανάδοχος για το Τμήμα αυτό.
δ) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον κ. Τσιάκα Κωνσταντίνο, για το Τμήμα 5
«Μίσθωση χορτοκοπτικού οχήματος ή καλαθοφόρου οχήματος» του διαγωνισμού «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2019
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1361
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε.
Εύβοιας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 147222/4619/1-072019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το 2019,
ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

02.02.073.0581.0
1

1

Δαπάνη για συμμετοχή
των 2 παιδιών του
Σιμόπουλου Απόστολου
σε κατασκήνωση κατά τη
θερινή περίοδο έτους
2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Μη
μισθολογικές,
ενισχυτικές
παροχές
εισοδήματος
( περιλαμβάνοντ

840,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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αι δαπάνες για
θέρετρα,
κατασκηνώσεις
κλπ)

2

3

4

5

6

7

Δαπάνη για συμμετοχή
του 1 παιδιού του
Κυπαρισσόπουλου
Ιωάννη σε κατασκήνωση
κατά τη θερινή περίοδο
έτους 2019

02.02.073.0581.0
1

Δαπάνη για συμμετοχή
του 1 παιδιού του
Χατζηστεφάνου Ανέστη
σε κατασκήνωση κατά τη
θερινή περίοδο έτους
2019

02.02.073.0581.0
1

Δαπάνη για συμμετοχή
του 1 παιδιού της
Ανυφαντή Γεωργίας σε
κατασκήνωση κατά τη
θερινή περίοδο έτους
2019

02.02.073.0581.0
1

Δαπάνη για συμμετοχή
των 2 παιδιών του
Σπαρτινού Στέφανου σε
κατασκήνωση κατά τη
θερινή περίοδο έτους
2019

02.02.073.0581.0
1

Δαπάνη για συμμετοχή
των 2 παιδιών της
Παρασκευοπούλου
Δήμητρας σε
κατασκήνωση κατά τη
θερινή περίοδο έτους
2019

02.02.073.0581.0
1

Δαπάνη για συμμετοχή
του 1 παιδιού της Πόγκα
Ερασμίας σε
κατασκήνωση κατά τη
θερινή περίοδο έτους
2019

02.02.073.0581.0
1

Μη
μισθολογικές,
ενισχυτικές
παροχές
εισοδήματος
( περιλαμβάνοντ
αι δαπάνες για
θέρετρα,
κατασκηνώσεις
κλπ)
Μη
μισθολογικές,
ενισχυτικές
παροχές
εισοδήματος
( περιλαμβάνοντ
αι δαπάνες για
θέρετρα,
κατασκηνώσεις
κλπ)
Μη
μισθολογικές,
ενισχυτικές
παροχές
εισοδήματος
( περιλαμβάνοντ
αι δαπάνες για
θέρετρα,
κατασκηνώσεις
κλπ)
Μη
μισθολογικές,
ενισχυτικές
παροχές
εισοδήματος
( περιλαμβάνοντ
αι δαπάνες για
θέρετρα,
κατασκηνώσεις
κλπ)
Μη
μισθολογικές,
ενισχυτικές
παροχές
εισοδήματος
( περιλαμβάνοντ
αι δαπάνες για
θέρετρα,
κατασκηνώσεις
κλπ)
Μη
μισθολογικές,
ενισχυτικές
παροχές
εισοδήματος
( περιλαμβάνοντ
αι δαπάνες για
θέρετρα,
κατασκηνώσεις
κλπ)

420,00

420,00

420,00

840,00

840,00

420,00

5.000,00

0,00

800,00
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λοιπά έξοδα μετακίνησης
7 υπαλλήλων του
τμήματος Περιβάλλοντος
& Υδροοικονομίας της
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Αύγουστο 2019

02.02.073.0719.0
1

8

9

λοιπά έξοδα μετακίνησης
1 υπαλλήλου του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Αύγουστο 2019
Έγγραφο 147308/400/17-2019 του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
της Έργων ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0719.0
1

λοιπά έξοδα μετακίνησης
10 υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Αύγουστο 2019
Έγγραφο
133125/3557/12-6-2019
της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0719.0
1

10

11

λοιπά έξοδα μετακίνησης
16 υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Αύγουστο
2019
Έγγραφο 3593/Φ34/027-2019 Της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0719.0
1

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
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
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
Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι το αντίτιμο
των εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η

580,17

60,00

650,00

899,64
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λοιπά έξοδα μετακίνησης
5 υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Αύγουστο
2019

02.02.073.0719.0
1

12

13

14

λοιπά έξοδα μετακίνησης
30 υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Αύγουστο
2019
Έγγραφο
144487/8437/27-6-2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0719.0
1

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
2 υπαλλήλων του
τμήματος Πληροφορικής
της ΠΕ Ευβοίας για το
μήνα Αύγουστο 2019

02.02.073.0719.0
1

μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717
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
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
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

700,00

74,31
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15

16

17

18

19

20

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
4 υπαλλήλων Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Αύγουστο 2019
Έγγραφο
146874/2290/1-7-2019
της Δ/νσης Υγείας της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0719.0
1

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

02.02.073.0721.0
1

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
30 υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Αύγουστο
2019
Έγγραφο
144487/8437/27-6-2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 7
υπαλλήλων του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Αύγουστο 2019

02.02.073.0721.0
1

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
10 υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Αύγουστο 2019
Έγγραφο
133125/3557/12-6-2019
της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 4
υπαλλήλων Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Ευβοίας για

02.02.073.0721.0
1

02.02.073.0721.0
1

02.02.073.0721.0
1

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

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

168,31

127.618,03
39.780,62

84.519,
98

130,00

870,00

230,00

650,00

590,00
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το μήνα Αύγουστο 2019
Έγγραφο
146874/2290/1-7-2019
της Δ/νσης Υγείας της ΠΕ
Εύβοιας

21

22

23

24

25

26

εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
16 υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Αύγουστο
2019
Έγγραφο 3593/Φ34/027-2019 Της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας
Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 2
υπαλλήλου του τμήματος
Πληροφορικής της ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Αύγουστο 2019

02.02.073.0721.0
1

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 1
υπαλλήλου του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
της Έργων ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Αύγουστο
2019
Έγγραφο 147308/400/17-2019 του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
της Έργων ΠΕ Ευβοίας
Έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 10
υπαλλήλων της ΠΕ
Ευβοίας Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Αύγουστο 2019
Έγγραφο
133125/3557/12-6-2019
της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
Έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 30
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Αύγουστο
2019
Έγγραφο
144487/8437/27-6-2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
Έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 4 υπαλλήλων
Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
Ευβοίας για το μήνα
Αύγουστο 2019

02.02.073.0721.0
1

02.02.073.0721.0
1

02.02.073.0722.0
1

02.02.073.0722.0
1

02.02.073.0722.0
1

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

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

690,00

20,00

90,00

65.000,0
0

37.900,00

23.830,
00

400,00

500,00

200,00
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Έγγραφο
146874/2290/1-7-2019
της Δ/νσης Υγείας της ΠΕ
Εύβοιας

27

28

29

30

ΣΥ
ΝΟ
ΛΟ

0715, 0716 και
0717

Έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 1 υπαλλήλου
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Αύγουστο 2019
Έγγραφο 147308/400/17-2019 του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
της Έργων ΠΕ Ευβοίας
παροχή υπηρεσιών για
την ετήσια ασφάλιση
(κάλυψη πυρός, σεισμού,
κεραυνού, έκρηξης,
πτώσης αεροσκαφών)
του κτιρίου όπου
στεγάζεται το Διοικητήριο
της Π.Ε. Εύβοιας έτους
2019.
19REQ005172808
Έγγραφο
143357/4514/26-6-2019
του τμ. Προμηθειών της
ΠΕ Εύβοιας
δαπάνη ανανέωσης της
ιστοσελίδας
www.goevia.com, για
την τουριστική προβολή
της Εύβοιας έτους 2019
μαζί με την κατοχύρωση
του ονόματος και το
πιστοποιητικό SSL
ασφάλειας πρόσβασης
και περιήγησης στον
ιστότοπο.
Έγγραφο
46370/1826/01-07-2019
του τμ. Προμηθειών της
ΠΕ Εύβοιας
δαπάνη οδοιπορικών
της Δ/νσης Αγροτ. Οικ. &
Κτην/κής στο Πρόγραμμα
καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς για το
μήνα Αύγουστο 2019
Έγγραφο
144492/8438/27-6-2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0722.0
1

20.296,55

1.501.754,28

02.02.073.08
99.01

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

60,00

20.000,0
0

10.014,50

8.825,5
0

76.037,40

16.733,
14

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

7.000,00

02.02.073.08
99.01

02.02.073.05241.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

349,12

100.119,66

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγή
ς
1.000,00

926.287,62

1.184.016,59

762.555,10

420.461
,49

555.170,1
1

2. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ.1096/22-5-2019 απόφασή της (πρακτικό 19) α/α β, που αφορά
στην έκδοση ΧΕΠ με υπόλογο την Σοφία Παπανικολάου για την διενέργεια ελέγχων σε σταυλικές
εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων στην Σκύρο από 10/6 έως 13/6/2019, ως προς τα
μετακινούμενα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στο ΧΕΠ .
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Δηλ. εκτός την Σοφία Παπανικολάου, την Κων/να Τσιαπάλη και τον Μπουρμά Δημήτριο,
συμμετείχε στην επιτροπή ελέγχου και μετακινήθηκε και η Δήμητρα Μέντου (υπαλ.
Τμ.Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας) η οποία εκ παραδρομής παραλείφθηκε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1362
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Ε. Εύβοιας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.147224/4620/01-072019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει τις δαπάνες των εντολών πληρωμής των παρακάτω πιστοποιήσεωνλογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071), ως εξής:

Τίτλος Έργου
α/α

1

2

ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΚΑΕ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Πληρωμή της μελέτης «Μελέτη ενίσχυσης
θεμελίωσης γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της Ε.Ο.77
Χαλκίδας-Ιστιαίας
Χρηματοδότηση:IΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Έγγραφο 147708 / 3975 της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
Πληρμωή του έργου «Εργασίες στον αύλειο χώρο
του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου»
Χρηματοδότηση:IΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Έγγραφο 147697 / 3974 της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
Πληρωμή του έργου «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ

40.000,00

74.400,00

02.02.071.9762.01

02.02.071.9779.01

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ
Ε.Ο.Δ. Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ»
3

4
5

6

7

13.404,71

02.02.071.9779.01

Χρηματοδότηση:ΚΑΠ-ΤΟΚΟΙ
Έγγραφο 147688 / 3973 της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ) προηγουμένων ετών
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ) έτους 2019
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟΝ
"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Την πληρωμή του έργου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»
Χρηματοδότηση:ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Έγγραφο 295123 7806 της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
Δαπάνη αναδάσωσης υπέρ του «Πράσινου Ταμείου-

13.123,00
24.097,16

60.000,00

14.880,00

02.02.071.9781.02
02.02.071.9781.01
02.02.071.9899.01

02.02.071.9899.01

1.047,18
34

ΑΔΑ: 6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ

8

Ειδικό Φορέα Δασών» για την έκδοση Πράξης
Πληροφοριακού Χαρακτήρα για το έργο «Συντήρηση
οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας»
Το οποίο είναι ενταγμένο στο έργο «ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ

02.02.071.9899.01

2.Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή των παρακάτω
παραβόλων (Ε.Φ. 02071), ως εξής:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Επιστροφή παραβόλου
στον Λύρα Δημήτριο του
Δήμου λόγω μη χρήσης
Έγγραφο
134701/14949/20-6-2019
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας
Επιστροφή παραβόλου
στον Κωνσταντή Δημήτριο
του Αντωνίου λόγω μη
χρήσης ολόκληρου του
ποσού
Έγγραφο 60174/6698/224-2019 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

ΚΑΕ

02.02.071.319
9.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων
150,00

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

1.942,00
75,00

5.000,00

2.833,00

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση ως προς τον α/α 6 του πρώτου
πίνακα, διαφωνώντας με την δαπάνη των 60.000 € για την συμμετοχή της Π.Ε. Εύβοιας στον
"Οργανισμό πολιτιστικής ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας" για το έτος 2019 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1363
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την (Π.Ε. Εύβοιας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:
148842/4667/02/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις απευθείας αναθέσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι στους προμηθευτές, οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» .
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1364
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), (Π.Ε. Εύβοιας).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 147520/4632/01-072019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση Χ.Ε.Π ποσού 100,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας Ειδικού Φορέα 02073 και Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0719.01
του οικονομικού έτους 2019 με υπόλογο τον Γομάτο Χρήστο, υπάλληλο της ΠΕ Ευβοίας ,για
κάλυψη εξόδων μετακίνησης του υπηρεσιακού οχήματος για τη μετάβαση υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στη Σκύρο στα πλαίσια διενέργειας
υγειονομικών ελέγχων(έλεγχοι ακτών κολύμβησης-δειγματοληψίες) .
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 30/10/2019 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1365
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), (Π.Ε. Φθιώτιδας).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
148809/4775/02/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης, την πληρωμή δαπάνης και την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Ε.Φ 01.073 ΚΑΕ 0899.01, ποσού: 2.200,00 €, στο
όνομα του υπολόγου Ιωάννη Σολδάτου, υπαλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την
πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για την έκδοση αδειών χειριστού αλατιέρας σε (16) δέκα
έξι υπαλλήλους της ΔΤΕ/ΠΣΕ Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ημερομηνία λήξεως του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η 3112-2019.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1366
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης “Προμήθειας σετ δειγματοληψίας εγκεφάλου
βοοειδών για τις ανάγκες του τμ. Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού έως 840,00€
με ΦΠΑ., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
149489/4820/3/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της πιο κάτω δαπάνης στον προμηθευτή, ο οποίος
αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση
υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)» και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρεί τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα
με την παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εξής:
Α/Α

Δαπάνη

Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση Δέσμευσης

Ποσό (€)
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Προμήθεια σετ
δειγματοληψίας εγκεφάλου
βοοειδών για τις ανάγκες του
τμ. Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ
ΑΒΕΕ
ΑΦΜ: 094518937 ΔΟΥ: ΦΑΕ
Θεσ/νικης
Ταχ. Δ/νση: Κεντρικό/Ο.Τ.
39Α ΒΙΠΕΘ Σίνδου, Τ.Κ.
57022
Υποκ/μα:Γιαννιτσών 52,
Θεσ/νικη ΤΚ 54627

Επιτροπής

1230/19-6-2019

Ε.Φ.:073

ΑΔΑ:
ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ

ΚΑΕ: 5244

Αρ. Δέσμευσης:
2755/24-6-2019

837,00€

ΑΔΑ:
ΨΑΡΞ7ΛΗ-ΚΔΡ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1367
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 144880/4644/03/
07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη & την δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. Ήτοι:
Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου”
ΠΟΛΥΕΤΗΣ

1

01.071.98
99.01

100.000,00

2019: 100.000,00 €
2020: 88.494,20 €
Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ
ΑΔΑΜ: 19REQ005179291

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1368
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149202/4807/03
/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

02.01.073.0225.
02

1

Δαπάνη αναδρομικών
χορήγησης επιδόματος
επικίνδυνης & ανθυγιεινής
εργασίας από 1/8/201731/12/2018
(Υπηρεσιακό έγγραφο
Τμήματος Μισθοδοσίας)

Επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής
εργασίας

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

5.100,00
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2

Δαπάνη για αναδρομικά
εργοδοτικών εισφορών δύο
(2) οδηγών χορήγησης
επιδόματος επικίνδυνης &
ανθυγιεινής εργασίας από
1/8/2017-31/12/2018
(Υπηρεσιακό έγγραφο
Τμήματος Μισθοδοσίας)

3

Δαπάνη για ύδρευση (ΦΕΚ
107/Α /2017)
-ΠΟΕ-

4

Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλου
Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού από
1/7/2017 έως 31/12/2017

5

Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλου
Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού από
1/7/2017 έως 31/12/2017
Δαπάνη προμήθειας
ογδόντα (80) usbtoken για
την εύρυθμη λειτουργία των
Υπηρεσιών.

6

7

8

02.01.073.0293.
02

02.01.073.0831.
02

Ύδρευση και
άρδευση

02.01.073.0719.
02

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

02.01.073.0721.
02

02.01.073.1723.
01

Έγγραφο 148746/996/2-72019 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
19REQ005204317 2019-0702
Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Απόστολο ΜπέικοΚαραβάνα, λόγω
καταγγελίας στην
εγκατάσταση της
μεταποιητικής
δραστηριότητας “ΑΛΑΤΙ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”
Έγγραφο 2541/1/7/2019
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθιώτιδας
Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Dobrovolski Janusz για
άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος , το οποίο
κατατέθηκε εκ παραδρομής
σε λογαριασμό της Π.Σ.Ε
στην Εθνική Τράπεζα.

Εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΕΟΠΠΥ
(παρ.1.β,άρθρο
19,ν3918/2011)

240,00

3.000,00

862,62

640,00

3.900,00

02.01.073.3199.
01

10.000,00

3.720,00

6.280,00

4.925,00

628,50

4.296,50

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

100,00

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

120,00

Έγγραφο 3324/21-6-2019
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Εύβοιας
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9

Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης - εισιτήρια διόδια -χιλιομετρική
απόσταση - ημερήσια
αποζημίωση προσωπικού
Δακοκτονίας στην Π.Ε.
Φθιώτιδας (ΜΗΝΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019)

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής

3.500,00

1.267.116,68

938.904,36

328.212,42

Έγγραφο 12316/149550/3-72019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

17.462,62

- Ανακαλεί την Α/Α: 188/2019 “επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας”, ποσού:
5.100,00€ και Α/Α 329/2019 “Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο
19,ν3918/2011)”, ποσού : 240,00€, για πληρωμή αναδρομικών ανθυγιεινού επιδόματος .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1369
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε. Ευρυτανίας).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149408/2846/03
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες και παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:

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 αμοιβή
για υδραυλικές εργασίες στις
εγκαταστάσεις και για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικ/νιών της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή κτιρίων
γενικά και
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων

800,00

5.000,00

272,80

3.927,20

2

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
για ηλεκτρολογικές εργασίες,
για τις ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικ/νιών της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

800,00

8.000,00

3.206,00

3.994,00

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1370
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Προϋπολογισμό Δ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας για δαπάνες προμηθειών, ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων,
οικονομικού έτους 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 150268/2860/03
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
οικονομικό έτος 2019, ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια οικοδομικών
υλικών, που θα
χρησιμοποιηθούν για
απαραίτητες επισκευές σε
εγκαταστάσεις της
Π.Ε.Ευρυτανίας σύμφωνα με
τις υπ. αριθμ. 17/2019
(έγκριση Τεχνικού Προγ/τος
2019) & 136/2019 (2η
τροποποίηση Τ.Π) αποφάσεις
του Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε., στο
οποίο εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο (ΚΑΠ
2019)
19REQ005211888

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

03.071.
9899.01

Λοιπές δαπάνες
(Προμήθεια
ειδών
συντήρησης και
επισκευής
μονίμων
εγκαταστάσεων)

11.955,13

280.000,00

210.582,28

57.462,59

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1371
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, (Π.Ε. Φωκίδας).
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
149777/2273/03.07.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019, ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης αποζημίωσης
τεσσάρων (4) υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού , του τμήματος
Πληροφορικής και του Γραφείου
ΠΣΕΑ για τους μήνες, Απρίλιο,
Μάιο και Ιούνιο 2019

2.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης πέντε (5)
υπαλλήλων της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού , του
τμήματος Πληροφορικής, του
τμήματος Πολιτικής Προστασίας
και του Γραφείου ΠΣΕΑ για
τους μήνες, Απρίλιο, Μάιο και
Ιούνιο 2019

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

02.04.073.0719.01

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

855,93

02.04.073.0721.01

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

420,00
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Α/Α

3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2019

02.04.073.0832.01

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

Ηλεκτρική ενέργεια

948,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

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

Α/Α

1.

2.

3.

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

πληρωμή
δαπάνης
ηλεκτρολογικών
εργασιών στο
Διοικητήριο της
Π.Ε Φωκίδας.
πληρωμή
δαπάνης για
συντήρηση των
καυστήρων
στστα κτίρια του
ΚΤΕΟ, της
Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών
και της Α/θμιαςς
και Β/θμιας
Εκπαίδευσης
της Π/Ε
Φωκίδας
Πληρωμή
δαπάνης
εκτέλεσης της
υπ.
αριθ.12/2019
απόφασης του
Μονομελούς
Εφετείου Λαμίας
σύμφωνα με την
αριθμ.443/9/28.0
3.2019
απόφαση της
Οικ. Επιτροπής

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή κτιρίων
γενικά,
εγκαταστάσεων
στρατωνισμού,
ελλιμενισμού,
αερολιμένων και
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων

124,00

7.000,00

3.096,88

3.779,12

02.04.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

595,20

15.334,82

6.907,60

7.832,02

02.04.073.0892.01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων

10.180,00

11.500,00

1.320,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1372
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ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την (Π.Ε.
Φωκίδας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.149882/2279/
3/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω 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 έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια
επιλογής, σύμφωνα με την παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) .
A/A

1

2

Δαπάνη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΤΑ FAX ΚΑΙ ΤΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΗΣ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Β΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΣΥ.
(19REQ005099
704)

Προμηθευτής
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΒΑΣ-ΣΕΗΝΟΦ»,
ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 20, 33
100, ΆΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.:2265028129
ΑΦΜ:999917212
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ.: 2265023670
ΑΦΜ: 069940106
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
23/26-6-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 1272
ΑΔΑ: Ψ5Λ67ΛΗΝΡΔ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
22/19-6-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ: 1239
ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗΗΚΧ

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1311

Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:1111

Απόφαση
Δέσμευσης

Αρ. Δέσμευσης
2764/27-6-2019
Α/Α 2902
ΑΔΑ: 6Π6Ζ7ΛΗΘΓΡ

Αρ. Δέσμευσης
2703/24-6-2019
Α/Α 2838
ΑΔΑ: 6ΑΝΟ7ΛΗΩΧΧ

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

263,87
ΕΥΡΩ

774,00
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1373
ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την (Π.Ε.
Βοιωτίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 150160_4074/03-072019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι
αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» και αφού έγινε ο
απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147):
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A/A

Δαπάνη

1

2

Προμηθευτής
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ECO-ΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΦΜ 105917639
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
RTAD 115 ΜΕ
ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΕΚΝ9486,ΕΚΝ9485 ΓΙΑ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ TRANE
ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

TRANE
ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής
1270/26-6-2019
ΑΔΑ

ΑΔΑ

073.0879.01

ΩΠΒΦ7ΛΗ-ΓΒΣ

1270/26-6-2019

2789/28-6-2019

ΑΔΑ

Ποσό

2792/28-6-2019

Ψ5Λ67ΛΗ-ΝΡΔ

ΑΦΜ 098032885
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ

Απόφαση
Δέσμευσης

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

ΑΔΑ

073.0899.01

Ψ5Λ67ΛΗ-ΝΡΔ

880,40€

ΩΥ6Π7ΛΗ-7ΧΗ

ΑΘΗΝΩΝ

1.860,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1374
ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, (Π.Ε. Βοιωτίας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 145139_3917/3-72019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Προμήθεια κυτίων
δειγματοληψίας
καυσίμων,σύμφωνα με το
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

17.939,24

15.554,07

2.385,17

02.05.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

496,00

02.05.073.1311.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

3.800,00

8.336,35

1.817,20

6.519,15

02.05.073.0719.
02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται
στους
ΚΑΕ0715,0716

500.00

29.500,00

29.000,00

500,00

Προμήθεια αντλίας και

2

3

αντικατάσταση αυτής καθώς
και τριών fancoιl , και επίσης
τοποθέτηση ενός fancoιl στις
κτιριακές εγκαταστάσεις της
Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με

το Ν. 3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1
Δέσμευση ποσού για λοιπά
έξοδα μετακίνησης, εκτός
όσων εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715,0716 και
0717,σύμφωνα με το Ν.
4336/2015 ΦΕΚ 94Α
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και 0717

4

Αμοιβές προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου(ΙΔΟΧ), και
επιδόματος
τέκνων ,σύμφωνα με την
191/2018 απόφαση του
Π.Σ, πράξη 6/18-6-18

02.05.073.0342.
01

5

Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου(ΙΔΟΧ) ,σύμφωνα με
την 191/2018 απόφαση του
Π.Σ, πράξη 6/18-6-18

02.05.073.0352.
01

Αμοιβές
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου
χρόνου(ΙΔΟΧ
Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου
χρόνου(ΙΔΟΧ)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

4.352,00

22.662,00

18.310,00

4.352,00

1.336,00

9.560,00

4.672,60

4.887,40

10.484,00

87.997,59

69.353,87

18.643,72

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1375
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 42o: Διόρθωση των υπ΄ αριθμ. 2687/08-01-2018 και 749/2019 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας
(ηλεκτρ. ανοιχτή διαπραγμάτευση στις 23-11-2018), ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος
προσωρινού αναδόχου, (Π.Ε. Εύβοιας) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 150368/4704/03-072019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορθώνει τον πίνακα προσωρινών μειοδοτών της υπ΄ αριθμ. 2687/12-12-2018
(Πρακτικό 48, ΑΔΑ: Ψ4Χ07ΛΗ-ΡΒΜ) απόφασής της, ως προς την σειρά αρίθμησης του πιο
κάτω συμμετέχοντα και του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματός του. Συνεπώς στον πίνακα της
υπ΄ αριθμ. 2687/12-12-2018 απόφασης όπου οι α/α 33 και 24 (προσωρινός μειοδότης κ.
Μπενάκης Δημήτριος), γίνεται διόρθωση στο ορθό (υπογραμμίζονται τα σημεία), ως εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ

23

ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΟ

24

ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΟ

ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΔΡΟΜ
ΟΛ.

ΤΑΕ2769

19

189

ΤΑΕ2769

28

463

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΥ-ΠΟΡΤΟ
ΜΠΟΥΦΑΛΟΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ.
-2

ΤΙΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

27,39 €

3,01%

23,98 €

2,99%

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ /
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2. Διορθώνει την υπ΄ αριθμ. 749/2019 απόφασής της, ως προς τον πίνακα οριστικών
αναδόχων και συγκεκριμένα στον α/α 14 όπου διορθώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του
οχήματος του αναφερόμενου αναδόχου (υπογραμμίζεται), στο ορθό:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΤΜΗΜ
Α

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΙΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ
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14

ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΟ

ΤΑΕ2769

19

189

ΣΥΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ-ΠΟΡΤΟ
ΜΠΟΥΦΑΛΟ-ΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ.

27,39 €

3,01%

28

463

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΟ &
ΕΠΙΣΤΡ. -2

23,98 €

2,99%

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1376
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η
παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
Βασίλειος Φακίτσας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Αργυρίου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία Μίλη

Ευστάθιος Κάππος
Δημήτριος Βουρδάνος
Δημήτριος Τιμπλαλέξης
Γεώργιος Γκικόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A

Δαπάνη

1.

Παροχή υπηρεσιών, για τον ετήσιο
έλεγχο συντήρησης, αναγόμωσης,
υδραυλικών δοκιμών των (136)τμχ.
πυροσβεστήρων του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας

Προμηθευτής
ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης
131833/4180

«EUROSAFE»
Πυροσβεστικά – Ναυτιλιακά

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

1236/19-06-2019
Πρακτικό 22ο, θέμα: 33ο, α/α:
22
ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0869

140733/4415
ΑΔΑ: ΩΤ9Κ7ΛΗ-ΤΨΣ
ΑΔΑΜ:
19REQ005158357

1268/26-06-2019
Πρακτικό 23ο, θέμα: 21ο, α/α:
10
ΑΔΑ: ΨΨ5Λ67ΛΗ-ΝΡΔ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0869

145464/4566
ΑΔΑ: Ψ7ΘΜ7ΛΗ-Θ31

Ποσό

2.154,50€

Ωρίωνος 73 - Χαλκίδα 34100
ΑΦΜ: 027585998
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2.

Παροχή υπηρεσιών (καθαρισμός
οπτικού και φούρνου, αφαίρεση
τμημάτων
χαρτιού)
για
την
συντήρηση
του
εκτυπωτή
φωτοτυπικό
μηχάνημα
Konica
Minolta Bizhub 185 του Τμήματος
Μεταφορών
&
Επικοινωνιών
Ιστιαίας της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
COMPULAB
Ερμού 10

136805/4305

74,40€

34300 Λ. Αιδηψού
ΑΦΜ: 079719782
Δ.Ο.Υ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
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