
1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
Αναστασία Μίλη
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 2ας Ιουλίου 2019

Αριθμός Πρακτικού 24

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 2 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.) 144679/1457/27-06-2019
πρόσκλησης του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 23/26-06-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14:
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019).

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 395/19866/28-01-2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή
Δερβενοχωρίων του Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019).

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 379/123366/10-06-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις από 6/06/2019).

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr
ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ



2

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2018 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής απολογιστικά δαπανών από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, το έτος 2019.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση
οδικής ασφάλειας – αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά οδικού δικτύου Λημέρι - Γρανίτσα»,
προϋπολογισμού 62.323,29 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου: «Αγροτική οδοποιία Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης της
μελέτης: «Μελέτη αναδασμού Θούριου Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.494,91 €
με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10o: Επανάληψη της κρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την
κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση όψεων Διοικητηρίου
Λιβαδειάς», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, μετά την 456/2019 Πράξη
του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των όρων δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο
ποταμό», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση των όρων δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας παλαιού κτιρίου Π.Ε. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 18.500,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στις επαρχιακές οδούς Νο5 Στρώμη -
Λευκαδίτι - Λιδωρίκι, Νο 8 φράγμα Αρτοτίνα, Ν-11 Στίλια - Περιθιώτισσα - Παλαιοξάρι - Τείχιο &
Ν-13 Κροκύλειο Αλποχώρι», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση και
συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας (β΄ φάση)»,
προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας - Φωκίδας - Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αγορά compact
υποσταθμού και έργα τοποθέτησης», προϋπολογισμού 98.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και νέα κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνα», προϋπολογισμού 800.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, μετά από διάλυση της αρχικής εργολαβίας.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση 3ου πρακτικού και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή - εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ



3

περιβάλλοντος χώρου Χ.Κ. Καρπενησίου», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα - Όρια Νομού»,
προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών ναών Άτταλης»,
προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι - Αταλάντη», προϋπολογισμού 220.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις
συντήρησης και εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε. (έτους 2017)», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου
Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου
2019», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 24o: Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1218/19-06-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. αναφορικά με τον ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και
μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-2020».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για
την καλλιέργεια βαμβακιού και τομάτας στην περιοχή Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 180.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση: α) πρωτοκόλλων παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού
και β) περικοπής των τιμολογίων της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 30ο: Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1079/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων -
φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού
προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Σχεδιασμός και
κατασκευή Τουριστικού Portal”, στα πλαίσια του προγράμματος τουριστικής προβολής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 32o: Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου:
“Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”, της
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 33o: Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου:
“Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”, του
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΕΠ. ΘΗΒΩΝ.

ΘΕΜΑ 34o: Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου:
“Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”, του
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΕΠ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, επισκευές, αμοιβές και δημοσιεύσεις.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης προμηθειών για την Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών
και β) ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε.
Φωκίδας το γ΄ τρίμηνο του 2019.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

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

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση α) δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών και β)
ανάκλησης δέσμευσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 44ο: Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 812/8-04-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για
την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

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

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

Οι κ.κ. Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Θωμάς
Γρεβενίτης και Γεώργιος Γκικόπουλος.

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

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής υπαλλήλων
του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας στο 1ο Θερινό Σχολείο του ΕΑΠ
“Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα”.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω της
ημερομηνίας πραγματοποίησης της εν λόγω συνάντησης εργασίας, ήτοι στις 8/07/2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για τις βουλευτικές
εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της Επιτροπής, δεδομένου ότι οι
εκλογές διεξάγονται στις 7-07-2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για
την «Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών πρόσβασης σε παραλίες του Ν. Ευβοίας για
χρήση ΑΜΕΑ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω
αποκλειστικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για την προμήθεια σαρωτών ενόψει των βουλευτικών
εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
την λήψη σχετικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της Επιτροπής, δεδομένου ότι οι
εκλογές διεξάγονται στις 7-07-2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για αμοιβή των απασχολούμενων στις εκλογές
υπαλλήλων της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1277

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής υπαλλήλων
του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας στο 1ο Θερινό Σχολείο του ΕΑΠ
“Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 145804/4591/28-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των

πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

δαπάνη για την
κάλυψη κόστους
συμμετοχής τριών (3)
υπαλλήλων του
Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της
Π.Ε. Εύβοιας στο 1ο
Θερινό Σχολείο

02.02.073.088
1.01

Αμοιβές για
εκπαίδευση
επιμόρφωση

429,00 2.000,00 1.571,00

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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“Φυσικές και
ανθρωπογενείς
καταστροφές και
τεχνικά έργα” που
διοργανώνει το ΕΑΠ,
από 8/07/2019 έως
21-07-2019.

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 429,00 2.000,00 0,00 1.571,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1278

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για τις βουλευτικές
εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 145091/3915/28-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

Ανάθεση για
προμήθεια των
αναγκαιούντων
ειδών για τη
διενέργεια των
προσεχών
βουλευτικών
εκλογών της 7ης
Ιουλίου 2019

Η.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟ
ΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΜ 082567885
Δ.Ο.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1270/26-6-
2019

ΑΔΑ

Ψ5Λ67ΛΗ-
ΝΡΔ

073.5261.01

2778/28-6-
2019

ΑΔΑ

6ΖΚΓ7ΛΗ-Τ1Τ

4.520,42€

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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2

Ανάθεση για
προμήθεια
σφραγίδων για τη
θεώρηση των
βιβλίων που θα
χρησιμοποιηθούν
για την
προετοιμασία των
προσεχών
βουλευτικών
εκλογών της 7ης
Ιουλίου 2019

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡ.
ΑΔΑΜ
ΑΦΜ 039872032
Δ.Ο.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1270/26-6-
2019

ΑΔΑ

Ψ5Λ67ΛΗ-
ΝΡΔ

073.5261.01

2778/28-6-
2019

ΑΔΑ

6ΖΚΓ7ΛΗ-Τ1Τ
282,72€

3

Ανάθεση για
προμήθεια
φωτοτυπικού
χαρτιού για τη
διενέργεια των
προσεχών
βουλευτικών
εκλογών της 7ης
Ιουλίου 2019

ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΜΠ
ΑΦΜ 999469110
Δ.Ο.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1270/26-6-
2019

ΑΔΑ

Ψ5Λ67ΛΗ-
ΝΡΔ

073.5261.01

2778/28-6-
2019

ΑΔΑ

6ΖΚΓ7ΛΗ-Τ1Τ

1.996,71€

4

Ανάθεση για
προμήθεια
σφραγίδων
εφορευτικών
επιτροπών ενόψει
των προσεχών
βουλευτικών
εκλογών της 7ης
Ιουλίου 2019

Α. ΛΑΖΟΣ – Λ.
ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΦΜ 081887350
Δ.Ο.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1270/26-6-
2019

ΑΔΑ

Ψ5Λ67ΛΗ-
ΝΡΔ

073.5261.01

2778/28-6-
2019

ΑΔΑ

6ΖΚΓ7ΛΗ-Τ1Τ
354,64€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1279

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για
την «Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών πρόσβασης σε παραλίες του Ν. Ευβοίας για
χρήση ΑΜΕΑ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω
αποκλειστικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
146653/4606/28-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/14-06-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) μηχανισμών πρόσβασης σε
παραλίες του Ν. Ευβοίας για χρήση ΑΜΕΑ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για διάρκεια έξι (6) μηνών από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των
υποψηφίων προμηθευτών.

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό και εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία
“ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε” με έδρα Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (αρ.289 ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ, ΤΚ 26504 και
ΑΦΜ.800394232 ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ τηλέφωνο: 2610932240, email info@tobea.gr).

Η συνολική προσφορά του αναδόχου είναι 102.300,00 € χωρίς ΦΠΑ 13% και 115.559,00
€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) για το σύνολο της προμήθειας.

mailto:info@tobea.gr
ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1280

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για την προμήθεια σαρωτών ενόψει των βουλευτικών
εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 146353/4698/1-07-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για την παρακάτω προμήθεια,

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1281

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για αμοιβή των απασχολούμενων στις εκλογές
υπαλλήλων της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
147467/3993/1-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης που πρόκειται να

πραγματοποιηθεί κατά το Οικονομικό Έτος 2019 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την
προμήθεια σαρωτών για
τις ανάγκες της Π.Ε.
Φθιώτιδας ενόψει των
επικείμενων Εθνικών
Εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019

Έγγραφο 146185/972/28-
6-2019 Δ/νσης Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.

19REQ005193313 2019-07-
01

02.01.073.5261.
01

Διάφορες
δαπάνες για τη
διενέργεια
βουλευτικών-
Κοινοτικών-
Δημοτικών
εκλογών

2.250,00 60.000,00 39.976,08 20.023,92

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2.250,00

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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1

Δέσμευση
συμπληρωματικού ποσού
για την αμοιβή των
υπαλλήλων της Π.Ε.Β. για τη
διεξαγωγή των εκλογών,
σύμφωνα με το
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.5262.
01

Διάφορες
δαπάνες για τη
διενέργεια
βουλευτικών,κοιν
οτικών,δημοτικώ
ν εκλογών

15.000.00 135.000,00 120.000,00 15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15.000,00 135.000,00 120.000,00 15.000,00 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1282

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 23/26-06-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το υπ΄ αριθμ.
23/26-06-2019 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1283

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (υποέργο 14:
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα
έτη 2018-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α)
139743/7777/21-06-2019, β) 139754/7778/21-06-2019 και γ) 139760/7779/21-06-2019 έγγραφα
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

1. “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΟΕ”, ποσού 36.084,00 € με Φ.Π.Α. 24%, για την
άρση των προσχώσεων και τον καθαρισμό των τεχνικών στο λιμένα Λεκούνας στον Θεολόγο
Μαλεσίνας.
2. “ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, ποσού 6.076,00 € με Φ.Π.Α. 24%, για τον καθαρισμό
φερτών υλικών, την διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων σε
υδατορέματα στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου Ομβριακής του Δήμου Δομοκού.
3. “ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”, ποσού 7.489,60 € με Φ.Π.Α. 24%, 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.
4. “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ”, ποσού 1.711,20 € με Φ.Π.Α. 24%, για την μεταφορά του αριθμ.
κυκλοφορίας ΜΕ 85612 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου, για την
διευθέτηση και την διαμόρφωση της κοίτης του υδατορέματος “Ξηριάς Αυλακίου” σε δύο θέσεις
(ανάντη και κατάντη της γέφυρας και πλησίον των εκβολών).
5. “ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ”, ποσού 12.238,80 € με Φ.Π.Α. 24%, για την διευθέτηση και την
διαμόρφωση της κοίτης του Σπερχειού ποταμού σε δύο θέσεις (ανάντι της γέφυρας ΠΑΘΕ).
6. “ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ”, ποσού 6.972,52 € με Φ.Π.Α. 24%, για την ανακατασκευή και
την αποκατάσταση του φρεατίου συλλογής ομβρίων στην Επ. Οδό Αργυροχωρίου Υπάτης.
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Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται “για αναγκαία έργα στον Θεολόγο και την
Ομβριακή καθώς και συγκεκριμένες έκτακτες παρεμβάσεις, που κρίθηκαν αναγκαίες”. Συνεπώς,
δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση.

Επισήμανε, πάντως, πως “πρέπει ο τίτλος του θέματος να προσδιορίζει πιο συγκεκριμένα
τα έργα που αφορά”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1284

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 395/19866/28-01-2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή
Δερβενοχωρίων του Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3136/142611/25-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 395/19866/28-01-2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση της

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή
Δερβενοχωρίων του Ν. Βοιωτίας από 28-01-2019), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος
που θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογράφεται από το Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στο συμφωνητικό
μίσθωσης μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και του ιδιοκτήτη των μηχανημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1285

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 379/123366/10-06-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις από 6/06/2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 139424/423/21-06-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 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. 379/123366/10-06-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις από 6/06/2019), με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η απευθείας μίσθωση του ΜΕ 34460 ΙΧ ιδιωτικού μηχανήματος έργου, τύπου
ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας “ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού και Φραγκίστας.

2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
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(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 την κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1286

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2018 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143601/1749/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2018,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων

2014ΕΠ56600015 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.884,80€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2018,
για τη διευθέτηση κοίτης του ποταμού Αγραφιώτη στη
θέση «Γέφυρα Μανώλη», για την προστασία υφιστάμενου
τεχνικού (γέφυρας) και τη δημιουργία πρόσβασης στο
σημείο ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες των άμεσων
σωστικών μέτρων από την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21.427,20€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2018,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων

2014ΕΠ56600015 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.356,00€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων

2014ΕΠ56600015 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.968,00€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1287

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής απολογιστικά δαπανών από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, το έτος 2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 142934/2735/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή απολογιστικά των δαπανών που

αφορούν στο έργο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας για τα έτη 2019 -
2020», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Σ.Ε.
περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2019, όπως αναφέρεται
κατωτέρω:

Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου

προϋπολογισμού
και

αναμορφώσεις
έτους 2019

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων στον Γατή
Αλέξανδρο, που εργάστηκε το
χρονικό διάστημα από 5/1/2019
έως 1/2/2019 (σύμφωνα με την
17/2019 απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε-
ΚΑΠ 2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

6.820,00 570.000,00 147.808,00 415.372,00

2

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων στον
Κολοκώτσιο Παντελή, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 3/1/2019 έως 26/1/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

7.142,40 570.000,00 154.628,00 408.229,60
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3

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ποταμιάς, στον
Μπούρα Παναγιώτη, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 3/1/2019 έως 9/1/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

3.720,00 570.000,00 161.770,40 404.509,60

4

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου, στον
Κατσιάδα Ευάγγελο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 11/1/2019 έως 17/1/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

6.572,00 570.000,00 165.490,40 397.937,60

5

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φραγκίστας, στον
Κουρλό Χρήστο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 11/1/2019 έως 23/1/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

2.777,60 570.000,00 172.062,40 395.160,00

6

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φουρνάς, στον Ξενιά

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

8.928,00 570.000,00 174.840,00 386.232,00

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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Ευθύμιο, που εργάστηκε το
χρονικό διάστημα από
11/1/2019 Έως 24/1/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

7

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου, στον
Κακούρα Κων/νο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 6/2/2019 έως 23/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

8.556,00 570.000,00 183.768,00 377.676,00

8

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου, στον
Κατσιάδα Ευάγγελο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 6/2/2019 έως 13/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

4.960,00 570.000,00 192.324,00 372.716,00

9

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου, στον
Κλείτσα Κων/νο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 6/2/2019 έως 18/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

5.456,00 570.000,00 197.284,00 367.260,00

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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10

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον
Κουτσολάμπρο Β. & ΣΙΑ ΟΕ,
που εργάστηκε από 6/2/2019
έως 22/2/2019 (σύμφωνα με
την 17/2019 απόφαση Π.Σ-
Π.Στ.Ε- ΚΑΠ 2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

6.944,00 570.000,00 202.740,00 360.316,00

11

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον
Νταλλή Στέφανο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 6/2/2019 έως 22/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

6.844,80 570.000,00 209.684,00 353.471,20

12

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φουρνάς, στον Ξενιά
Ευθύμιο, που εργάστηκε το
χρονικό διάστημα από 6/2/2019
έως 17/2/2019 (σύμφωνα με
την 17/2019 απόφαση Π.Σ-
Π.Στ.Ε- ΚΑΠ 2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

7.626,00 570.000,00 216.528,80 345.845,20

13

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Κτημενίων, στον
Παπαρούπα Παντελή, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

3.571,20 570.000,00 224.154,80 342.274,00

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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από 6/2/2019 έως 14/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

14

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον Γατή
Ακλέξανδρο, που εργάστηκε το
χρονικό διάστημα από
14/2/2019 έως 18/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

2.480,00 570.000,00 227.726,00 339.794,00

15

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Απεραντίων, στον
Ζαχαράκη Παναγιώτη, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 15/2/2019 έως 24/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

4.960,00 570.000,00 230.206,00 334.834,00

16

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ποταμιάς, στον
Μπούρα Παναγιώτη, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 15/2/2019 έως 22/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

3.224,00 570.000,00 235.166,00 331.610,00

17
Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

14.731,20 570.000,00 238.390,00 316.878,80

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον
Στερόπουλο Δημήτριο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 14/2/2019 έως 3/3/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

έργων

18

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φραγκίστας, στον
Φούκα Παναγιώτη, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 14/2/2019 έως 28/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

7.936,00 570.000,00 253.121,20 308.942,80

19

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού, στον
Χατζόπουλο Παναγιώτη, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 14/2/2019 έως 22/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

3.968,00 570.000,00 261.057,20 304.974,80

20

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον
Βουτσέλη Ευάγγελο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 24/2/2019 έως 28/2/2019

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

2.232,00 570.000,00 265.025,20 302.742,80

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

21

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου, στον
Κακούρα Κων/νο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 24/2/2019 έως 27/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

2.728,00 570.000,00 267.257,20 300.014,80

22

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου, στον
Κατσιάδα Ευάγγελο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 24/2/2019 έως 28/2/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

3.100,00 570.000,00 269.985,20 296.914,80

23

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον
Κουτσολάμπρο Β. & ΣΙΑ Ο.Ε,
που εργάστηκε το χρονικό
διάστημα από 24/2/2019 έως
29/3/2019 (σύμφωνα με την
17/2019 απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε-
ΚΑΠ 2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

4.364,80 570.000,00 273.085,20 292.550,00

24
Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

4.464,00 570.000,00 277.450,00 288.086,00

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον
Νταλλή Στέφανο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 24/2/2019 έως 30/3/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

έργων

25

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φουρνάς, στον
Ντούσικο Ευάγγελο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 24/2/2019 έως 29/3/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

7.502,00 570.000,00 281.914,00 280.584,00

26

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
εκβραχισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου, στον
Αθανασιάδη Βασίλειο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 13/3/2019 έως 24/3/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

8.928,00 570.000,00 289.416,00 271.656,00

27

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Δομνίστας, στον
Αθανασίου Δέσποινα & ΣΙΑ
Ο.Ε, που εργάστηκε το χρονικό
διάστημα από 13/3/2019 έως
2/4/2019 (σύμφωνα με την

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

11.160,00 570.000,00 298.344,00 260.496,00

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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17/2019 απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε-
ΚΑΠ 2019)
19REQ005166231

28

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον
Βούρτσα Κων/νο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 14/3/2019 έως 5/4/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

10.416,00 570.000,00 309.504,00 250.080,00

29

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου, στην
Κωστορρίζου Αικατερίνη, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 13/3/2019 έως 1/4/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

7.365,60 570.000,00 319.920,00 242.714,40

30

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ασπροποτάμου, στον
Ζαχαράκη Παναγιώτη, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 13/3/2019 έως 23/3/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

4.960,00 570.000,00 327.285,60 237.754,40

31

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

4.960,00 570.000,00 332.245,60 232.794,40

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Βίνιανης, στον
Θεοχάρη Κων/νο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 13/3/2019 έως 23/3/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019) 19REQ005166231

32

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού, στον
Κουτρούμπα Χρήστο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
13/3/2019 έως 30/3/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

10.044,00 570.000,00 337.205,60 222.750,40

33

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Απεραντίων, στον
Σιαφάκα Βασίλειο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 13/3/2019 έως 15/3/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

1.190,40 570.000,00 347.249,60 221.560,00

34

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον
Βουτσέλη Ευάγγελο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 29/3/2019 έως 3/4/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

2.232,00 570.000,00 348.440,00 219.328,00
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19REQ005166231

35

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, στον Γατή
Αλέξανδρο, που εργάστηκε στο
χρονικό διάστημα από
29/3/2019 έως 3/4/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

3.100,00 570.000,00 350.672,00 216.228,00

36

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Απεραντίων, στον
Λαθύρη Γεώργιο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
29/3/2019 έως 4/4/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

3.124,80 570.000,00 353.772,00 213.103,20

37

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ασπροποτάμου, στον
Τσιτσάνη Κων/νο, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 29/3/2019 έως 6/4/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

4.960,00 570.000,00 356.896,80 208.143,20

38

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

3.472,00 570.000,00 361.856,80 204.671,20
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στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού, στον
Φεγγούλη Ιωάννη, που
εργάστηκε το χρονικό διάστημα
από 29/3/2019 έως 5/4/2019
(σύμφωνα με την 17/2019
απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε- ΚΑΠ
2019)
19REQ005166231

39

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της ΤΚ Αγίου
Γεωργίου, στον Ζαραβέλη
Ιωάννη, που εργάστηκε το
χρονικό διάστημα από 8/5/2019
έως 17/5/2019 (σύμφωνα με
την 17/2019 απόφαση Π.Σ-
Π.Στ.Ε- ΚΑΠ 2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

7.812,00 570.000,00 365.328,80 196.859,20

40

Πληρωμή δαπάνης
απολογιστικά στα πλαίσια του
έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας για
τα έτη 2019-2020», για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της ΤΚ Σταυροχωρίου,
στον Καραντζιούνη Δημήτριο,
που εργάστηκε το χρονικό
διάστημα από 8/5/2019 έως
15/5/2019 (σύμφωνα με την
17/2019 απόφαση Π.Σ- Π.Στ.Ε-
ΚΑΠ 2019)
19REQ005166231

03.071
9771.01

Εκτέλεση

και

συντήρηση

έργων

5.852,80 570.000,00 373.140,80 191.006,40

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση. Επισήμανε, όμως, πως “κρίνεται
σκόπιμο οι παρεμβάσεις για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών να γίνεται με ενιαίο τρόπο, από
ενιαίο κονδύλι, και με διαδικασία που διευκολύνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο, κατά
Περιφερειακή Ενότητα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1288

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση
οδικής ασφάλειας – αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά οδικού δικτύου Λημέρι - Γρανίτσα»,
προϋπολογισμού 62.323,29 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138244/1692/20-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του συνοπτικού διαγωνισμού του

έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας – αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά οδικού δικτύου Λημέρι -
Γρανίτσα», προϋπολογισμού 62.323,29 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως υπηρεσία που θα
διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.

3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας για:
α) τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού,
β) τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής του,
γ) τον καθορισμό της ημερομηνίας επανάληψής του, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν

διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή διενεργηθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης και τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 98
του Ν.4412/16),

δ) την διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων
έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες) και

ε) να ενημερώνει τους υποψηφίους για την διαδικασία σύναψης της σύμβασης του εν
λόγω έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012 και του άρθρου 98
του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1289

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου: «Αγροτική οδοποιία Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3024/137932/19-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου:

«Αγροτική οδοποιία Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (4412/2016), τις τροποποιήσεις αυτής από τους
Ν.4605/19, 4608/19, 4609/19 καθώς και από τις εγκυκλίους που θα προκύψουν από την
ΕΑΔΗΣΥ σε εφαρμογή των παραπάνω νόμων.

2. Ορίζει:
α) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη

δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος,
β) τον κ. Καραμουσκέτα Στυλιανό, Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε., ως χειριστή του έργου

στο ΕΣΗΔΗΣ.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας δια της Προϊσταμένης της, να

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

3.1. Ειδικότερα, εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας όπως:
- Προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική

δημοπρασία. Επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου είναι άνω του 1.000.000 χωρίς
ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:

α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές
τους, οι οποίοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται
με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE.
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δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο
της περίπτωσης στ΄, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις πανελλήνιες
εργοληπτικές οργανώσεις.

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

- Παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.

- Κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

- Κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.

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

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

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

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

- Δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2 α της
διακήρυξης).

- Δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας», με σχετική ειδοποίηση, παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

- Μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών, κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και εκδίδει
απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4
παραγ 4.2 ε της διακήρυξης.

- Εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου.

Ο κ. Γκικόπουλος έχει διατυπώσει την διαφορετική του άποψη για την διαχείριση της
Κωπαΐδας, με τρόπο που θα διευκολύνει τους μικρομεσαίους αγρότες και την παραγωγική
διαδικασία χωρίς να εμπλέκει στα έργα συντήρησης και λειτουργίας ιδιώτες… Χωρίς να
υπερτιμολογεί υπηρεσίες και να υπερχρεώνει τους φτωχούς αγρότες… Χωρίς περιθώρια για
αλλαγή χρήσης της γης και την δημιουργία συνθηκών συγκέντρωσης της σε χέρια λίγων.

Σε αυτή την βάση καταψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1290

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης της
μελέτης: «Μελέτη αναδασμού Θούριου Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.494,91 €
με ΦΠΑ.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3097/141022/24-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση της μελέτης:

«Μελέτη αναδασμού Θούριου Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.494,91 € με ΦΠΑ,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (4412/2016), τις τροποποιήσεις αυτής από τους
Ν.4605/19, 4608/19, 4609/19 και σύμφωνα με τη νέα Πρότυπη Διακήρυξη της ΕΑΔΗΣΥ.

2. Ορίζει:
α) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη

δημοπρασία για την ανάθεση της μελέτης του θέματος,
β) την κα Βήττα Δήμητρα, Μηχ. Μηχ/κό ΠΕ, ως χειρίστρια του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,

με αναπληρώτρια χειρίστρια την κα Πατσαλή Μαρία, Πολ. Μηχ/κό ΤΕ.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας δια της Προϊσταμένης της, να

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

3.1. Ειδικότερα, εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας όπως:
- Προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική

δημοπρασία. Η Επιτροπή Δημοπρασίας θα αποτελείται από δύο (2) Δημ. Υπαλλήλους
Μηχανικούς Π.Ε., οι οποίοι θα κληρωθούν μέσω της εφαρμογής ηλεκτρ. κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ
και έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με
τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE.

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

- Παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.

- Κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

- Κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.

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

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

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

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

- Δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2 α της
διακήρυξης).

- Δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε
(5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ



28

- Μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να
εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παραγ 4.2 ε της διακήρυξης.

- Εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1291

ΘΕΜΑ 10o: Επανάληψη της κρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την
κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση όψεων Διοικητηρίου
Λιβαδειάς», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, μετά την 456/2019 Πράξη
του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3164/143621/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Επαναλαμβάνει την κρίση της σχετικά με το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού

του έργου: «Αποπεράτωση όψεων Διοικητηρίου Λιβαδειάς», προϋπολογισμού 800.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, μετά την 456/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ως εξής:

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙΙ/25-06-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ 77809 του έργου: «Αποπεράτωση όψεων Διοικητηρίου Λιβαδειάς», προϋπολογισμού
800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας (Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ/066, Κωδικός: 2018ΕΠ06600014),
σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού μειοδότη, ήτοι του «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΤΣΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΞΩΛΙΑ Α.Τ.Ε. G.T.
CONSTRUCTIONS A.E. (S.A.)», μετά την 456/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν ελλείψεις.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β. ΤΣΙΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. G.T. CONSTRUCTIONS A.E. (S.A.)» με Α/Α
προσφοράς 99126, που προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 49,81%.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες
διατάξεις (στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών).

β) Έκδοση οριστικής Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του διαγωνισμού.

γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
έπειτα από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο κ. Γκικόπουλος έχει εκφράσει διαφωνία για την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα του
συγκεκριμένου έργου, σε συνδυασμό με την μελέτη που καλείται η Περιφέρεια να υλοποιήσει…
Συνεκτιμώντας και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποκαλύπτει πως η αρμόδια
Επιτροπή δεν είχε εξετάσει επαρκώς τα δικαιολογητικά του μειοδότη, για αυτό και δεν εξέδωσε
οριστική πράξη έγκρισης του προσυμβατικού ελέγχου, καταψήφισε την εισήγηση.

Ζήτησε, επίσης, την ματαίωση του διαγωνισμού και την παροχή εξηγήσεων για τις
παραλείψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού, καθώς και εξηγήσεις για το περιεχόμενο της
εισήγησης, που προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού με προϋποθέσεις …
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Σε αυτήν αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της

σύμβασης προκύπτουν εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες

διατάξεις (στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών).

β) Έκδοση οριστικής Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του διαγωνισμού.

γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
έπειτα από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας».

Κατά την άποψή του η εισήγηση είναι πρωτοφανής !

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1292
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των όρων δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο
ποταμό», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 142207/3115/25-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Τη δημοπράτηση του έργου: «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης

συρματοκιβωτίων και αναχωμάτων στον Πλείστο ποταμό», προϋπολογισμού 60.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, με συνοπτικό, ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
γ) Τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Εξουσιοδοτεί την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας 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.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας δια της Προϊσταμένης της
να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του
νόμου και ειδικότερα όπως:
 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 2 παραγ. 2.3

της διακήρυξης.
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συμμετεχόντων, άρθρο 4

παραγ. 4.1.α της διακήρυξης.
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης 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 της ημέρας
και ώρας της 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.
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 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού και να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης.

 Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και
την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς
λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα
αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη
νέα ημερομηνία και να 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 ένσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, προκειμένου οι επιμέρους
διαδικασίες και φάσεις του διαγωνισμού που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και
την διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων
και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1293
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση των όρων δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας παλαιού κτιρίου Π.Ε. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 18.500,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143577/3141/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Τη δημοπράτηση του έργου: «Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας

παλαιού κτιρίου Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 18.500,00 € με ΦΠΑ, με συνοπτικό, ανοικτό
διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016).

β) Τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
γ) Τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Εξουσιοδοτεί την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας 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.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας δια της Προϊσταμένης της
να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του
νόμου και ειδικότερα όπως:

 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 2 παραγ. 2.3
της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συμμετεχόντων, άρθρο 4
παραγ. 4.1.α της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4
παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης
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 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές της ημέρας
και ώρας της 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.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού και να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης.

 Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και
την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς
λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα
αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη
νέα ημερομηνία και να 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 ένσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, προκειμένου οι επιμέρους
διαδικασίες και φάσεις του διαγωνισμού που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και
την διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων
και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1294

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στις επαρχιακές οδούς Νο5 Στρώμη -
Λευκαδίτι - Λιδωρίκι, Νο 8 φράγμα Αρτοτίνα, Ν-11 Στίλια - Περιθιώτισσα - Παλαιοξάρι - Τείχιο &
Ν-13 Κροκύλειο Αλποχώρι», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 139623/3062/20-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δηµοπράτηση του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού

οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης στις επαρχιακές οδούς Νο5 Στρώμη - Λευκαδίτι -
Λιδωρίκι, Νο 8 φράγμα Αρτοτίνα, Ν-11 Στίλια - Περιθιώτισσα - Παλαιοξάρι - Τείχιο & Ν-13
Κροκύλειο Αλποχώρι», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», µε ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς µε
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τη δαπάνη του έργου με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009 της συλλογικής απόφασης
ΣΑΕΠ 566», προϋπολογισµού 2.600.000 € µε ΦΠΑ, από πιστώσεις SAEP 566.

γ) Τους όρους της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το σχέδιο της διακήρυξης.
δ) Την διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.
2. Ορίζει τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Εξουσιοδοτεί την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας 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
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για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή
αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας δια της Προϊσταµένης της
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.λ.π., ειδικότερα όπως:
 Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών στους οικονοµικούς φορείς, άρθρο 2 παραγ.

2.3 της διακήρυξης.
 Με σχετική απόφαση της Προϊσταµένης ∆ΤΕ να γίνεται δεκτό το αίτηµα του

προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει
το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συµµετεχόντων, άρθρο 4
παραγ. 4.1.α της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης 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 της
ηµέρας και ώρας της 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
ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν
µέχρι την ηµέρα αυτή δεν υποβληθεί καµία προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει
ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιµων ηµερών πριν τη νέα ηµεροµηνία και να 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, προκειµένου οι επιµέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισµού που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και την διακήρυξη να
ολοκληρώνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα προς όφελος των έργων και των
οικονοµικών φορέων του διαγωνισµού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1295

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση και
συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας (β΄ φάση)»,
προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας - Φωκίδας - Ευρυτανίας».
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143559/3140/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δηµοπράτηση του υποέργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού

ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας (β΄ φάση)», προϋπολογισμού 460.000,00 €
με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των
νομών Φθιώτιδας - Φωκίδας - Ευρυτανίας», µε ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς
µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισµού 460.000,00 € µε ΦΠΑ, από πιστώσεις ΣΑΕΠ
566.

γ) Τους όρους της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το σχέδιο της διακήρυξης.
δ) Την διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Εξουσιοδοτεί την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας 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.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας δια της Προϊσταµένης της,
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.λ.π., ειδικότερα όπως:
 Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών στους οικονοµικούς φορείς, άρθρο 2 παραγ.

2.3 της διακήρυξης.
 Με σχετική απόφαση της Προϊσταµένης ∆ΤΕ να γίνεται δεκτό το αίτηµα του

προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει
το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συµµετεχόντων, άρθρο 4
παραγ. 4.1.α της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης 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 της
ηµέρας και ώρας της 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
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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 ΚΗ∆ΜΗΣ 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, προκειµένου οι επιµέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισµού που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και την διακήρυξη να
ολοκληρώνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα προς όφελος των έργων και των
οικονοµικών φορέων του διαγωνισµού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1296

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αγορά compact
υποσταθμού και έργα τοποθέτησης», προϋπολογισμού 98.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143546/3139/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δηµοπράτηση του έργου: «Αγορά compact υποσταθμού και έργα

τοποθέτησης», ΚΑΠ 2019, προϋπολογισμού 98.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, µε ανοικτό
διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016).

β) Τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισµού 98.000,00 € µε ΦΠΑ, από πιστώσεις ΚΑΠ
2019.

γ) Τους όρους της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το σχέδιο της διακήρυξης.
δ) Την διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Εξουσιοδοτεί την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας να προβεί στην

κλήρωση µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος Μη.ΜΕ∆ 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.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας δια της Προϊσταµένης της
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.λ.π., ειδικότερα όπως:
 Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών στους οικονοµικούς φορείς, άρθρο 2 παραγ.

2.3 της διακήρυξης.
 Με σχετική απόφαση της Προϊσταµένης ΔΤΕ να γίνεται δεκτό το αίτηµα του

προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει
το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συµµετεχόντων, άρθρο 4
παραγ. 4.1.α της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συµµετεχόντων, άρθρο 4
παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης
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 Γνωστοποίηση στους οικονοµικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές της
ηµέρας και ώρας της 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 ΚΗ∆ΜΗΣ 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, προκειµένου οι επιµέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισµού που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και την διακήρυξη να
ολοκληρώνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα προς όφελος των έργων και των
οικονοµικών φορέων του διαγωνισµού.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως δεν συμφωνεί την σκοπιμότητα του έργου… Οι ανάγκες
του κτηρίου της Π.Ε Φωκίδας, κατά την άποψη του, μπορούν να αντιμετωπισθούν ύστερα από
ολοκληρωμένη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη σε συνεργασία με την ΔΕΗ… που φυσικά δεν έγινε.

Σε αυτή την βάση καταψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1297

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και νέα κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνα», προϋπολογισμού 800.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, μετά από διάλυση της αρχικής εργολαβίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138431/3027/20-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί, μετά τη διάλυση της αρχικής εργολαβίας και για τους λόγους που αναλυτικά

αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας, την υπ΄αριθμ. 1310/11-06-2018 προηγούμενη
απόφασή της με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του
έργου: «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνα», προϋπολογισμού 800.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
και δ.τ. ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
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2. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/20-06-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 69124 του εν θέματι έργου, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του νέου προσωρινού μειοδότη, ήτοι του “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΕΔΕ”.

2. Κατακυρώνει εκ νέου το έργο στον “ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΔΕ”, με
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό
(41,99%) επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό σύμβασης 464.082,23 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1298

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση 3ου πρακτικού και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή - εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και
περιβάλλοντος χώρου Χ.Κ. Καρπενησίου», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 130487/1584/24-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 2454/12-11-2018 προηγούμενη απόφασή της με την οποία

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή -
εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Χ.Κ. Καρπενησίου»,
προϋπολογισμού 2.750.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, στην εργοληπτική επιχείρηση
«LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στην εισήγηση της υπηρεσίας.

2. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/24-06-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 74569 του εν θέματι έργου, που αφορά στην εξέταση των επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών των λοιπών υποψηφίων αναδόχων.

3. Αναδεικνύει νέο προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΩΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΚ Α.Ε. - ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα πέντε και σαράντα δύο (35,42%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Ο κ. Γκικόπουλος, συνεκτιμώντας:
1. πως το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η αξιοποίηση της λειτουργίας του χιονοδρομικού

κέντρου δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί,
2. πως δεν έχουμε υπόψη μας το περιεχόμενο της συμφωνίας και τις προβλεπόμενες

δεσμεύσεις για τους συμβαλλόμενους,
3. πως η συγκεκριμένη εξέλιξη προβλέπει πραγματοποίηση δημόσιας δαπάνης, για να

εξασφαλιστούν καλύτερες προϋποθέσεις κερδοφορίας του ιδιωτικού κεφαλαίου…
καταψήφισε την εισήγηση.

Ο κ. Γρεβενίτης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1299

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα - Όρια Νομού»,
προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 136397/1654/25-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/21-06-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 80844 του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα -
Όρια Νομού», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» με
Α/Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 117839 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννέα και
μηδέν οκτώ τοις εκατό (49,08%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1300
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών ναών Άτταλης»,
προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
127081/3343/25-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙΙ/25-06-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών ναών Άτταλης», προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο προσωρινός
μειοδότης, ήτοι η μοναδική διαγωνιζόμενη σύμπραξη «ΣΧΟΛΙΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ –
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στη σύμπραξη: «ΣΧΟΛΙΔΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ – ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με προσφερθέν μέσο ποσοστό έκπτωσης 12,00%,
και προσφερόμενη τιμή μελέτης οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε
λεπτά (8.515,75 €), χωρίς ΦΠΑ.

Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν παραδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
διακήρυξης.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική
πρόσκληση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1301

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι - Αταλάντη», προϋπολογισμού 220.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 142892/7937/25-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ



38

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 31-05-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 82684 του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι - Αταλάντη», προϋπολογισμού
220.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συμμετοχής - οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ
(ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), με Α.Α.Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ:
122728 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα δύο και είκοσι τοις εκατό (52,20%) επί
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1302
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις
συντήρησης και εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε. (έτους 2017)», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
121646/6709/24-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έκτακτες παρεμβάσεις

συντήρησης και εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε. (έτους 2017)» Τακτικών ΚΑΠ με Κ.Α. 9779, προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ,
κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 7-09-2019.

Ο κ. Γκικόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για έργο συντήρησης κόστους 170.000 € του
2017, για το οποίο περιέργως η υπηρεσία ζητάει παράταση, χωρίς να αναφέρει έστω κάποιο
συγκεκριμένο λόγο.

Συνεπώς, το θεωρεί απαράδεκτο, καταψηφίζει την εισήγηση και ζητά το συγκεκριμένο
σκεπτικό της υπηρεσίας που συναινεί.

Ο κ. Γρεβενίτης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία πως καμιά αιτιολόγηση για
την παράταση δεν δίνεται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1303

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου
Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 113471/6235/11-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου

Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με ΦΠΑ, ως εξής:
- Για την κατασκευή του τρίτου ανοίγματος της γέφυρας και τις λοιπές εργασίες πλην της

επένδυσης (εγκιβωτισμού) των μεσοβάθρων, έως 30-9-2019.
- Για την επένδυση των μεσοβάθρων έως 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1304

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου
2019», Π.Ε. Ευρυτανίας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132954/1617/21-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από την αριθμ. πρωτ. 120564/1431/30-5-2019
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και αφού από την αρμόδια υπηρεσία έγινε ο έλεγχος ότι πληροί τα
κριτήρια επιλογής κατά το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016):

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1305

ΘΕΜΑ 24o: Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1218/19-06-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. αναφορικά με τον ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και
μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-2020».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143576/4624/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει εν μέρει την υπ΄αριθμ. 1218/19-06-2019 απόφασή της αναφορικά με τον

ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την κάλυψη των αναγκών
περιόδου 2019-2020», ως προς την τιμή μονάδας/ανά τόνο, από το λανθασμένο 62,00 € στο
ορθό 56,50 €.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1306

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για
την καλλιέργεια βαμβακιού και τομάτας στην περιοχή Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 180.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Δαπάνη Ανάδοχος
Ποσό

ΜΕ 24%ΦΠΑ

«Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου 2019»

CPV 44113620-7

ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΦΜ. 099597974
Δ.Ο.Υ. Φλώρινας

Δ/νση Στέφανου Δραγούμη 29, Φλώρινα
τηλ. επικοινωνίας 2385046700

14.962,03€
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
141115/3782/24-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τα από 7/06/2019 και 21/06/2019 πρακτικά της επιτροπής

διενέργειας/αξιολόγησης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη και
εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια βαμβακιού και τομάτας στην
περιοχή Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, που αφορά στην
αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με προσφερόμενη τιμή 145.145,00€ άνευ ΦΠΑ.

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

Ο κ. Γκικόπουλος έχει εκφράσει την διαφωνία του για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη και
εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια βαμβακιού και τομάτας στην
περιοχή Κωπαΐδας», συνολικού προϋπολογισμού 180.000 €, που θεωρεί άχρηστο και
δημαγωγικού χαρακτήρα, προορισμένο να βολέψει ημέτερους. Είναι χαρακτηριστικό πως
μειοδότης είναι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ...

Ο ίδιος αναρωτιέται τι ακριβώς θα κάνει και καταψηφίζει την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1307

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
144008/3875/26-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α. ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΚΤΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

5.682,30€
7.265,74€
13.159,50€
2.301,30€
2.463,83€
8.771,93€
4.666,10€
1.095,13€
494,21€

503,504,505,500,501,502/11-6-
2019

510,511,509/20-6-2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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2 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ

1.724,02€
2.462,89€
2.430,07€
1.847,17€
37,94€

9.594,09€
12.314,49€
11.647,75€
9.231,37€
5.798,81€

959,960,961,962,963,966,967,968,
969,796/2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ.
ΤΣΟΤΡΑΣ

391,64€
391,64€
440,60€
367,16€

1048,1049,1050,1051/2019 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

4 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 23.340,01€ 1419/18-6-2019 537/5-3-2018

5 FANTASY CLEANING 3.698.92€ 470/8-6-2019 431/18-2-2019

15 ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ 1.467,23€ 85/24-6-2019 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

16 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ ΑΕ

4.416,94€
3.631,51€
1.640,15€
318,54€
2.968,80€
1.012,97€
3.015,02€
9.827,99€
46.711,71€

1110,1111,1112,1113/31-5-2019

1109,1108,1107,11061105/31-5-
2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΓ.
ΚΟΛΛΙΑΣ

1.377,48€
1.075,44€
1.831,73€
1.315,19€
1.377,48€
761,99€

84,85,86,87,88,89/

25-6-2019
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

18 ΚΑΤΑΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚ.

705,31€
705,31€
423,18€

25,26,27/25-6-2019 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1308

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
140931/4436/24-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας που

αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
ΑΦΜ:094026421
ΑΠΕΛΛΟΥ 1
ΤΚ:10188 ΑΘΗΝΑ

2.323,68€ 743/31-05-2019 520/05-03-2018
Πρακτικό 10ο, Έκτακτο θέμα
13ο
(ΑΔΑ:Ω5ΓΟ7ΛΗ-ΝΙ2
ΑΔΑΜ:18AWRD002768182
2018-03-07)

Διακίνηση αλληλογραφίας
Μαΐου 2019 των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας,
βάσει της αριθμ. πρωτ.:
70489/2273/27-03-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV00288034
1 2018-03-29) Σύμβασης.

2. Autohellas A.T.E.E
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΦΜ:094005806
ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 Τ.Κ
14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ
Τηλ:2106264000

4.135,40€ 227916/22-04-
2019

493/27-03-2017
ΑΔΑ: 720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ

Προμήθεια δέκα (10)
οχημάτων μέσω
χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing) για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για τον μήνα
Μάιο 2019 βάσει της με
ημερομηνία 19/10/2017
(ΑΔΑΜ:
17SYNV002117358 2017-
10-19) Σύμβασης

3. ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΑΜΑΤΙΔΗΣ (TAS
COURIER)
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ &
ΔΕΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2
Τ.Κ.34100 ΧΑΛΚΙΔΑ

74.34€ Πιστωτικό
Τιμολόγιο
αριθμ:3/13-06-
2019

798/02-04-2018
ΑΔΑ: 6ΚΜ97ΛΗ-Γ0Ω
Πρακτικό 14ο Θέμα: 44ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, A/A: 2
ΑΔΑΜ: 18AWRD002917518

Παροχή υπηρεσιών
ταχυμεταφορές εγγράφων
και δεμάτων για τις
ανάγκες της Π.Ε. Ευβοίας
βάσει της αριθμ. πρωτ.
οικ.: 86802/2674/18-04-
2018(ΑΔΑΜ:
18SYMV002960699)
Σύμβασης.

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ
ΑΦΜ:068577710
ΜΗΛΟΥ & ΙΘΑΚΗΣ 7
ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ:34100

2.050,00€ 32/19-06-2019 864/15-04-2019
ΑΔΑ: 60ΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0
Πρακτικό 15ο Θέμα: 45ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, A/A: 1
ΑΔΑΜ: 19AWRD004817556
2019-04-18

Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης ηλεκτρονικού
και μηχανογραφικού
εξοπλισμού που αφορά
την 1η δόση πληρωμής
σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ.οικ.95590/3127/30-
04-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV004878585 2019-
05-02) για τις ανάγκες της
Π.Ε. Ευβοίας.

5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
(ΟΣΔΕΛ)
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

279,00€ 331/24-04-2019 571/12-03-2019
Πρακτικό10ο,θέμα:62Ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:Ι,Α/Α:5,
ΑΔΑ:6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ

Παροχή υπηρεσιών
αδειοδότησης
αποδελτίωσης για τις
ανάγκες του γραφείου του
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Ευβοίας
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 73
ΑΦΜ:096207020
Τ.Κ.10683 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:2103849100

6. INNEWS 1911
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΕΠΕ
ΔΙΡΦΗΣ 31
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΑΦΜ:997540353
Τ.Κ.15235
ΤΗΛ:211-3008483

744,00€ 11454/31-05-
2019

733/01-04-2019
Πρακτικό
13ο,θέμα:28ο,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ι,
Α/Α:1,ΑΔΑ:6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ
(ΑΔΑΜ: 19AWRD004736698)

Παροχή υπηρεσιών
παρακολούθησης και
αποδελτίωσης σε
ραδιόφωνα, τηλεόραση,
ιστοσελίδες και τύπο
θεμάτων που αφορούν την
Π.Ε. Ευβοίας (1ο
τιμολόγιο ).

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1309

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση: α) πρωτοκόλλων παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού
και β) περικοπής των τιμολογίων της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
142154/4489/25-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
α) Τα κάτωθι πρακτικά συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και

Παραλαβής Εργασιών Καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ
και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

- Το από 14-12-2018 πρακτικό συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης
& Παραλαβής για τον Οκτώβριο 2018.

- Το από 8-01-2019 πρακτικό συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής, Παρακολούθησης
& Παραλαβής για τον Νοέμβριο 2018.

- Το από 19-02-2019 πρακτικό συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής, Παρακολούθησης
& Παραλαβής για τον Δεκέμβριο 2018.

- Το από 25-02-2019 πρακτικό συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής, Παρακολούθησης
& Παραλαβής για τον Ιανουάριο 2019.

- Το από 7-05-2019 πρακτικό συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής, Παρακολούθησης
& Παραλαβής για τον Φεβρουάριο 2019.

- Το από 9-05-2019 πρακτικό συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής, Παρακολούθησης
& Παραλαβής για τον Μάρτιο 2019

- Το από 30-05-2019 πρακτικό συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής, Παρακολούθησης
& Παραλαβής για τον Απρίλιο 2019.

β) Την περικοπή κατά 10% του συνολικού μηνιαίου τιμήματος των τιμολογίων που
αφορούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2018, Ιανουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο 2019, ήτοι:
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- του αριθμ. 11522/31-12-2018 τιμολογίου (αφορά τον Οκτώβριο 2018), συνολικού
ποσού 3.532,76€ με ΦΠΑ,

- του αριθμ. 11523/31-12-2018 τιμολογίου (αφορά τον Νοέμβριο 2018), συνολικού ποσού
3.532,76€ με ΦΠΑ,

- του αριθμ. 11544/31-01-2019 τιμολογίου (αφορά τον Δεκέμβριο 2018), συνολικού
ποσού 3.532,76€ με ΦΠΑ,

- του αριθμ. 11558/13-02-2019 τιμολογίου (αφορά τον Ιανουάριο 2019), συνολικού
ποσού 3.532,76€ με ΦΠΑ,

- του αριθμ. 11622/01-04-2019 τιμολογίου (αφορά τον Μάρτιο 2019), συνολικού ποσού
3.532,76€ με ΦΠΑ,

- του αριθμ. 11670/03-05-2019 τιμολογίου (αφορά τον Απρίλιο 2019), συνολικού ποσού
3.532,76€ με ΦΠΑ,
της εταιρείας «ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
και ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.», ΑΦΜ:081442199, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, κατά:

- 353,28€ για το τιμολόγιο με αριθμ. 11522/31-12-2018.
- 353,28€ για το τιμολόγιο με αριθμ. 11523/31-12-2018.
- 353,28€ για το τιμολόγιο με αριθμ. 11544/31-01-2019.
- 353,28€ για το τιμολόγιο με αριθμ. 11558/13-02-2019.
- 353,28€ για το τιμολόγιο με αριθμ. 11622/01-04-2019.
- 353,28€ για το τιμολόγιο με αριθμ. 11670/03-05-2019.

γ) Την πληρωμή των ποσών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα, σύμφωνα
με τα από 14-12-2018, 08-01-2019, 19-02-2019, 25-02-2019, 7-05-2019, 9-05-2019, 30-05-2019
πρακτικά συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών
Καθαριότητας και το άρθρο 9 § α) της αριθμ. πρωτ. οικ.: 146729/4316/22-06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003308020 2018-06-22) σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των
χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, καθόσον δεν έχει τηρηθεί το συμβατικό αντικείμενο στο
σύνολό του για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2018, Ιανουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο
του 2019 (Α/Α: 1,2,3,4,6,7), όπως αναλυτικά περιγράφεται στα συνημμένα πρακτικά της
επιτροπής. Για τον μήνα Φεβρουάριο 2019 (Α/Α: 5) η επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής γνωμοδότησε ότι η σύμβαση έχει εκτελεστεί ορθά.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
Άρτης 1, Μοσχάτο Αττικής
Τ.Κ. 18345
ΑΦΜ: 081442199
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3.532,76€ (ποσό
τιμολογίου),
3.179,48€ (ορθό
ποσό προς πληρωμή
με την περικοπή
ποσού κατά 353,28€

11522/31-
12-2018

1162/21-05-2018
(Πρακτικό 20ο, Θέμα
39ο, ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗ-
ΚΒ1, ΑΔΑΜ:
18AWRD003166274
2018-05-29)

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των
χώρων των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας, του
ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του Νομού βάσει της
αριθμ. 146729/4316/22-
06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003308
020 2018-06-22)
Σύμβασης, για τον μήνα
Οκτώβριος 2018.

2. ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

3.532,76€ (ποσό
τιμολογίου),
3.179,48€ (ορθό
ποσό προς πληρωμή

11523/31-
12-2018

1162/21-05-2018
(Πρακτικό 20ο, Θέμα
39ο, ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗ-
ΚΒ1, ΑΔΑΜ:

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των
χώρων των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας, του
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Άρτης 1, Μοσχάτο Αττικής
Τ.Κ. 18345
ΑΦΜ: 081442199
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

με την περικοπή
ποσού κατά 353,28€

18AWRD003166274
2018-05-29)

ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του Νομού βάσει της
αριθμ. 146729/4316/22-
06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003308
020 2018-06-22)
Σύμβασης, για τον μήνα
Νοέμβριο 2018.

3. ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
Άρτης 1, Μοσχάτο Αττικής
Τ.Κ. 18345
ΑΦΜ: 081442199
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3.532,76€ (ποσό
τιμολογίου),
3.179,48€ (ορθό
ποσό προς πληρωμή
με την περικοπή
ποσού κατά 353,28€

11544/31-
01-2019

1162/21-05-2018
(Πρακτικό 20ο, Θέμα
39ο, ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗ-
ΚΒ1, ΑΔΑΜ:
18AWRD003166274
2018-05-29)

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των
χώρων των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας, του
ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του Νομού βάσει της
αριθμ. 146729/4316/22-
06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003308
020 2018-06-22)
Σύμβασης, για τον μήνα
Δεκέμβριος 2018.

4. ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
Άρτης 1, Μοσχάτο Αττικής
Τ.Κ. 18345
ΑΦΜ: 081442199
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3.532,76€ (ποσό
τιμολογίου),
3.179,48€ (ορθό
ποσό προς πληρωμή
με την περικοπή
ποσού κατά 353,28€

11558/13-
02-2019

1162/21-05-2018
(Πρακτικό 20ο, Θέμα
39ο, ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗ-
ΚΒ1, ΑΔΑΜ:
18AWRD003166274
2018-05-29)

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των
χώρων των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας, του
ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του Νομού βάσει της
αριθμ. 146729/4316/22-
06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003308
020 2018-06-22)
Σύμβασης, για τον μήνα
Ιανουάριος 2019.

5. ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
Άρτης 1, Μοσχάτο Αττικής
Τ.Κ. 18345
ΑΦΜ: 081442199
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3.532,76€ 11594/31-
03-2019

1162/21-05-2018
(Πρακτικό 20ο, Θέμα
39ο, ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗ-
ΚΒ1, ΑΔΑΜ:
18AWRD003166274
2018-05-29)

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των
χώρων των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας, του
ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του Νομού βάσει της
αριθμ. 146729/4316/22-
06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003308
020 2018-06-22)
Σύμβασης, για τον μήνα
Φεβρουάριος 2019.

6. ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
Άρτης 1, Μοσχάτο Αττικής
Τ.Κ. 18345
ΑΦΜ: 081442199

3.532,76€ (ποσό
τιμολογίου),
3.179,48€ (ορθό
ποσό προς πληρωμή
με την περικοπή
ποσού κατά 353,28€

11622/01-
04-2019

1162/21-05-2018
(Πρακτικό 20ο, Θέμα
39ο, ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗ-
ΚΒ1, ΑΔΑΜ:
18AWRD003166274
2018-05-29)

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των
χώρων των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας, του
ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
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Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία ότι “τα
πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1310

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 144133/4636/26-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φθιώτιδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

ΑΦΜ: 029626618

Α 179,99

Β) 135,93

Α) 000869/19-03-2019

Β) 000870/19-03-2019

-
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΙΔ. ΧΡΗΣΗΣ/ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΣΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
6705/28-09-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1311

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ του Νομού βάσει της
αριθμ. 146729/4316/22-
06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003308
020 2018-06-22)
Σύμβασης, για τον μήνα
Μάρτιος 2019.

7. ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
Άρτης 1, Μοσχάτο Αττικής
Τ.Κ. 18345
ΑΦΜ: 081442199
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3.532,76€ ποσό
τιμολογίου),
3.179,48€ (ορθό
ποσό προς πληρωμή
με την περικοπή
ποσού κατά 353,28€

11670/03-
05-2019

1162/21-05-2018
(Πρακτικό 20ο, Θέμα
39ο, ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗ-
ΚΒ1, ΑΔΑΜ:
18AWRD003166274
2018-05-29)

Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των
χώρων των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας, του
ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του Νομού βάσει της
αριθμ. 146729/4316/22-
06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV003308
020 2018-06-22)
Σύμβασης, για τον μήνα
Απρίλιος 2019.
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ΘΕΜΑ 30ο: Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1079/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων -
φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού
προϋπολογισμού 194.500,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 144142/4637/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 1079/2019 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν τα

αριθμ. 1/23-04-2019, 2/14-05-2019 και 3/15-05-2019 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και
οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», ως προς σκέλος 2, που
διαμορφώνεται ως εξής:

12 ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.
19: Επισκευή και
συντήρηση φρένων
για Μηχανήματα
Έργου και Φορτηγά.

4.000,00 2%

διότι εκ παραδρομής αναγράφτηκε το τμήμα 18 στον ανωτέρω μειοδότη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1312

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Σχεδιασμός και
κατασκευή Τουριστικού Portal”, στα πλαίσια του προγράμματος τουριστικής προβολής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 140452/4521/24-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, συνολικού ποσού 24.800,00€ με

ΦΠΑ, στην εταιρεία “WEBJAR Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”, με δ.τ. “WEBJAR IKE” (ΑΦΜ:
800435403 - ΔΟΥ: Αμαρουσίου, Ταχ. Δ/νση: Φραγκοκλησιάς 7 - Μαρούσι, Τ.Κ. 15125), για το
έργο: “Σχεδιασμός και κατασκευή Τουριστικού Portal”, στα πλαίσια του προγράμματος
τουριστικής προβολής Π.Σ.Ε..

Η εν λόγω δαπάνη και η αμοιβή για κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου αναλύεται ως
ακολούθως:

1. UI/UX main website = 3.000,00€
2. Front-end development main website = 5.000,00€
3. Back-end development main website = 12.000,00€
4. Google Analytics & Hotjar implementation = Free
5. Website Maintenance (1 year) = Free
Τελικό Κόστος 20.000,00€
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
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Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και τις υπ’ αριθμ. α)
2703/19-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΩΥ7ΛΗ-Ι2Ξ, ΑΔΑΜ: 18REQ002998152) και β) 996/14-1-2019
(ΑΔΑ:7ΧΣΒ7ΛΗ-8Χ1) αποφάσεις δέσμευσης.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως καταψηφίζει την εισήγηση:
 επειδή δεν υπάρχει ενιαίο και ολοκληρωμένο σχέδιο, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να

λειτουργεί αποσπασματικά,
 επειδή αξιοποιεί την απευθείας ανάθεση, χωρίς ουσιαστική διερεύνηση της αγοράς,
 επειδή δεν υπάρχει αξιοποίηση της όποιας γνώμης του Τμήματος Πληροφορικής της

Περιφέρειας.

Ο κ. Γρεβενίτης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1313

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 32o: Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου:
“Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”, της
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 109554/3033/24-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τμηματική αποδέσμευση της υπ’ αριθμ. 445/20-03-2018 εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 24.525,25€, που
κατέθεσε η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”, καθώς έγινε η οριστική παραλαβή και εξόφληση
του έργου: “Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα δύο σχολικά έτη 2017–2018, 2018-2019
και η αντικατάστασή της από νέα εγγυητική, ποσού 9.751,39€, η οποία αντιστοιχεί στο 5% επί
του ποσού των 195.027,89€ του ανεκτέλεστου τμήματος της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1314

ΘΕΜΑ 33o: Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου:
“Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”, του
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΕΠ. ΘΗΒΩΝ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106755/2958/24-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τμηματική αποδέσμευση της υπ’ αριθμ. 489/26-02-2018 εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 76.025,12€, που
κατέθεσε το “ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠ. ΘΗΒΩΝ”, καθώς έγινε η οριστική παραλαβή και
εξόφληση του έργου: “Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και
Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για δύο σχολικά έτη 2017–2018, 2018-
2019 και η αντικατάστασή της από νέα εγγυητική, ποσού 30.584,82€, η οποία αντιστοιχεί στο
5% επί του ποσού των 624.744,52€ του ανεκτέλεστου τμήματος της σύμβασης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1315

ΘΕΜΑ 34o: Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου:
“Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020”, του
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΕΠ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106144/2937/24-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τμηματική αποδέσμευση της υπ’ αριθμ. GRH137394/27-02-2018 εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης της τράπεζας ALPHA BANK, ποσού 18.243.57€, που κατέθεσε το
“ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”, καθώς έγινε η οριστική παραλαβή και εξόφληση του
έργου: “Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για δύο σχολικά έτη 2017–2018, 2018-2019 και η
αντικατάστασή της από νέα εγγυητική, ποσού 7.339,37€, η οποία αντιστοιχεί στο 5% επί του
ποσού των 146.787,31€ του ανεκτέλεστου τμήματος της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1316

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, επισκευές, αμοιβές και δημοσιεύσεις.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 142149/2711/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, παροχή

υπηρεσιών, εισφορές, αμοιβές και δημοσιεύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
οικονομικό έτος 2019 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης
δημοσίευσης του
διαγωνισμού
«Μεταφορά Μαθητών
δημόσιων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Ευρυτανίας των
σχολικών ετών 2018 &
2018-2019 (για το έτος
2018) σε τοπική
εφημερίδα.

03.073.
0841.02

Διαφημίσεις
και

δημοσιεύσει
ς γενικά

223,16 500,00 62,00 214,84
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2

Η δαπάνη αφορά την
καταβολή εισφορών σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς
(εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ
υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι την
31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς λοιπών
ασφαλιστικών
οργανισμών (πλην ΙΚΑ
και Δημοσίου) μονίμων
και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
υπαλλήλων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους
2019

03.073.
0292.01

Εργοδοτική
εισφορά

υπέρ ΕΦΚΑ
υπαλλήλων

που
υπάγονταν
μέχρι την
31-12-2016

στο
ασφαλιστικό

-
συνταξιοδοτι

κό
καθεστώς
λοιπών

ασφαλιστικώ
ν

οργανισμών
(πλην ΙΚΑ

και
Δημοσίου)

6.000,00 91.000,00 85.000,00 0,00

3

Πληρωμή δαπάνης
επισκευής των
φωτοτυπικών
μηχανημάτων της Π.
Ε. Ευρυτανίας.

03.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση
& επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

540,00 8.000,00 2.666,00 4.794,00

4

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή 38 ωρών
απασχόλησης
(υπολοίπων ωρών για
εξόφληση) σύμφωνα
με την 72586/340/2-4-
19 βεβαίωση-
πιστοποίηση
Αντιπεριφερειάρχη
Ευρυτανίας για το
σύνολο των ωρών που
απαιτήθηκαν, στη
δικηγορική εταιρεία
«Γεώργιος Δ.
Ανδρέου – Δημήτριος
Γ. Ανδρέου &
Συνεργάτες», για τη
νομική υποστήριξη της
Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας
στη διαχείριση του
θέματος της εταιρείας
«Εταιρεία Αγροτικής
Αναπτύξεως
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και
της θυγατρικής της
εταιρείας με την
επωνυμία
«ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.»

03.073.
0873.01

Αμοιβές
νομικών

προσώπων
3.769,60 29.000,00 14.000,00 11.230,40

5

Πληρωμή δαπάνης
που αφορά την ετήσια
συνδρομή στην
Ηλεκτρονική

03.073.
0879.01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν

200,00 42.000,00 32.825,90 8.974,10
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Βιβλιοθήκη
Νομοθεσίας Δημοσίων
Δαπανών
(www.docman.gr) για
τις ανάγκες της
ΠΕΕυρυτανίας για τα
έτη 2019-2020.
Έτος 2019: 200,00
Έτος 2020: 600,00
Σύνολο: 800,00

ειδικές
υπηρεσίες

6

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια αλυσίδων
των επιβατικών
αυτοκινήτων ΚΗΥ3796
και ΚΗΥ3798 της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073
1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικώ
ν μέσων

ξηράς γενικά

367,04 15.287,00 1.351,60 13.568,36

7

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών
φωτοτυπικών
μηχανημάτων, για τις
ανάγκες επισκευής της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073
1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

850,00 5.000,00 161,20 3.988,80

8

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
φυτοπαθολογικού
υλικού (λιπάσματος)
για τον χλοοτάπητα
του περιβάλλοντος
χώρου του κεντρικού
καταστήματος της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1643.01

Προμήθεια
φυτοπαθολο
γικού υλικού

290,00 500,00 0,00 210,00

9

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια 6 (έξι)
σφραγίδων για τις
ανάγκες της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1699.01

Λοιπές
Προμήθειες 174,84 5.280,00 95,00 5.010,16

10

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια δύο (2)
σαρωτών (scanner)
για τις ανάγκες του
γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη και
του αυτοτελούς
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της
Π.Ε.Ευρυτανίας

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικώ

ν
υπολογιστώ
ν, προγ/των
& λοιπών
υλικών

1.202,80 24.800,00 2.120,92 21.476,28

11

Η δαπάνη αφορά την
καταβολή εκλογικής
αποζημίωσης των
συμμετεχόντων
υπαλλήλων της
Π.Ε.Ευρυτανίας στα
ειδικά εκλογικά
συνεργεία που θα
απασχοληθούν για την
προπαρασκευή και
διενέργεια των
προσεχών
Βουλευτικών Εκλογών

03.073.
5262.01

Οδοιπορικά,
αποζημίωση
και έξοδα
κίνησης

προσώπων
που

απασχολούν
ται με τη
διενέργεια
εκλογών

31.500,00 100.000,00 68.500,00 0,00

http://www.docman.gr
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της 7ης Ιουλίου 2019
για την ανάδειξη των
μελών του Ελληνικού
Κοινοβουλίου έτους
2019.

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης με α/α 4,
που αφορά στην πληρωμή 38 ωρών απασχόλησης (υπολοίπων ωρών για εξόφληση) σύμφωνα
με βεβαίωση - πιστοποίηση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας για το σύνολο των ωρών που
απαιτήθηκαν, στη δικηγορική εταιρεία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου – Δημήτριος Γ. Ανδρέου &
Συνεργάτες» για τη νομική υποστήριξη της Π.Ε. Ευρυτανίας στη διαχείριση του θέματος της
εταιρείας «Εταιρεία Αγροτικής Αναπτύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και της θυγατρικής της εταιρείας,
με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1317

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ανάθεσης δαπάνης προμηθειών για την Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138176/2632/20-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις ανάγκες του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας:

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

δαπάνη για τις παρακάτω
προμήθειες:

*ένα (1) τζάμι πόρτας με
εξάρτημα αέρα

*ένα (1) πόμολο πόρτας
εισόδου

*δύο (2) πόμολα
πατζουριού

ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ
& ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ΑΦΜ:998893250
Δ.Ο.Υ.:
Καρπενησίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
7/11-2-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ
355

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
1329

Αρ. Δέσμευσης
48914/782/ 04-

03-2019
Α/Α1782
ΑΔΑ:ΩΨΨ47ΛΗ-
ΨΛΨ

6

161,20
ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1318

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών
και β) ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143370/2118/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
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Α. Την πληρωμή δαπανών από τον προϋπολογισμό του 2019 για προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019 στην Π.Ε.
Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

1.
Πληρωμή αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία ενός
υπαλλήλου του Γραφείου
ΠΣΕΑ για το Μήνα Απρίλιο.

02.04.073.0511.01 Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 117,19

2.

Πληρωμή αμοιβής για
εργασία κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και τις νυχτερινές
ενός υπαλλήλου του

Γραφείου ΠΣΕΑ για το Μήνα
Απρίλιο.

02.04.073.0512.02
Αμοιβή για εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες

111,82

3.

Δαπάνη για την πληρωμή
λοιπών εξόδων μετακίνησης
εννέα (9) υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού -

Οικονομικού, της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής Και της Δ/νσης
Μεταφορών και

Επικοινωνιών για τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο,
Μάιο και Ιούνιο 2019

02.04.073.0719.01

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

1.092,76

4.

Δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης
εννέα (9) υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού -

Οικονομικού, της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής Και της Δ/νσης
Μεταφορών και

Επικοινωνιών για τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο,
Μάιο και Ιούνιο 2019

02.04.073.0721.01

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

530,00

5.
Πληρωμή τελών ύδρευσης
Κτηνιατρείου Λιδωρικίου από
01/07/2018 έως 31/12/2018

02.04.073.0831.01 Ύδρευση και άρδευση 112,91

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.964,68

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

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1.

Πληρωμή εργασίας
για την επισκευή
της μίζας και
αντικατάσταση

υαλοκαθαριστήρα
για το Μ.Ε. 123237
ΙΧ όχημα της Π.Ε

Φωκίδας

02.04.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

86,80 12.812,80 6.112,32 6.613,68

2.

Πληρωμή δαπάνης
για την ανανέωση
του Domain Names

fokida.gr και
φωκίδα.gr για δύο
έτη (καταχωρητής
ονόματος ΟΤΕ Α.Ε.)

02.04.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
64,48 45.895,60 44.719,00 1.112,12

3.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια

σιδήρων για βάση
Α/C για τις ανάγκες
των κτιρίων της Π.Ε

Φωκίδας.

02.04.073.1311.
01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και επισκευής
εγκαταστάσεω

ν

170,00 6.820,10 2.139,51 4.510,59

4.

Πληρωμή δαπάνης
για προμήθεια

ανταλλακτικών για
την επισκευή της

μίζας και
αντικατάσταση

υαλοκαθαριστήρα
για το Μ.Ε. 123237
ΙΧ όχημα της Π.Ε

Φωκίδας

02.04.073.1321.
01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

62,00 17.000,00 3.642,93 13.295,07

5.

Πληρωμή για
προμήθεια

ελαστικού για το
ΚΗΥ-7901 όχημα
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.

Φωκίδας

02.04.073.1321.
01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

210,80 17.000,00 3.704,93 13.084,27

6.

Πληρωμή για
καθαρισμό και

τακτοποίηση των
φαρμάκων και
βαρελιών της
αποθήκης

δακοκτονίας με
χρήση μηχανήματος.

02.04.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

500,00 238.079,74 197.044,66 40.535,08

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.094,08 337.608,24 257.363,35 79.150,81

Γ. Την ανάκληση της σχετικής δέσμευσης πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών από τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

Α/Α A/A ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. Α/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΑ ΠΟΣΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

1 2685/14.06.2019 02.04.073.0861.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών μέσων

ξηράς γενικά

2819/14.06.20
19 6ΑΝΒ7ΛΗ-1ΡΝ 120,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1319
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ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε.
Φωκίδας το γ΄ τρίμηνο του 2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143374/2120/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. Την πληρωμή δαπάνης και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για μετακινήσεις εκτός

έδρας υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας για το γ΄ τρίμηνο του 2019 από τον ειδικό Φορέα 073, ως
κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης

Διοικητικού -
Οικονομικού,
του γραφείου

Αντιπεριφερειάρ
χη και του

γραφείου ΠΣΕΑ
της Π.Ε

Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,071
7

2.100,00 42.445,50 30.400,00 9.945,50

2

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης
Τεχνικών

Έργων της Π.Ε
Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται 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

1.000,00 42.445,50 32.500,00 8.945,50
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στους ΚΑΕ
0715,0716,071

7

3

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της
Π.Ε Φωκίδας

για το γ΄ τρίμηνο
του 2019

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,071
7

2.000,00 42.445,50 33.500,00 6.945,50

4

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
τμήματος

Κτηνιατρικής
της Π.Ε

Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,071
7

1.500,00 42.445,50 35.500,00 5.445,50

5

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης

Ανάπτυξης
της Π.Ε

Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη

2.100,00 42.445,50 37.000,00 3.345,50
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διοδίων, ο
ναύλος

οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716,071
7

6

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης

Μεταφορών και
Επικοινωνιών

της Π.Ε
Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,071
7

1.200,00 42.445,50 39.100,00 2.145,50

7.

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης
Δημόσιας

Υγείας και Κοιν.
Μέριμνάς της
Π.Ε Φωκίδας

για το γ΄ τρίμηνο
του 2019

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,071
7

900,00 42.445,50 40.300,00 1.245,50

8.

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
Τμήματος

Πληροφορικής

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &

300,00 42.445,50 41.200,00 945,50
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της Π.Ε
Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος

οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716,071
7

9.

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
Τμήματος

Περιβάλλοντος
και

Υδροοικονομίας
της Π.Ε

Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,071
7

600,00 42.445,50 41.500,00 345,50

10.

Πληρωμή
αποζημίωσης
Λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
Τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας της
Π.Ε Φωκίδας

για το γ΄ τρίμηνο
του 2019

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,071
7

300,00 42.445,50 42.100,00 45,50
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11.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Διοικητικού -
Οικονομικού ,
του γραφείου

Αντιπεριφερειάρ
χη και του

γραφείου ΠΣΕΑ
της Π.Ε

Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

1.350,00 26.340,00 16.200,00 8.790,00

12.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Τεχνικών

Έργων της Π.Ε
Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

1.500,00 26.340,00 17.550,00 7.290,00

13.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της
Π.Ε Φωκίδας
για το γ τρίμηνο

του 2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

1.000,00 26.340,00 19.050,00 6.290,00

14.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων

τμήματος
Κτηνιατρικής
της Π.Ε

Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

750,00 26.340,00 20.050,00 5.540,00

15.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Ανάπτυξης
της Π.Ε

Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

1.050,00 26.340,00 20.800,00 4.490,00
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16.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

της Π.Ε
Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

1.000,00 26.340,00 21.850,00 3.490,00

17.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Δημόσιας

Υγείας και Κοιν.
Μέριμνάς της
Π.Ε Φωκίδας

για το γ΄ τρίμηνο
του 2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

450,00 26.340,00 22.850,00 3.040,00

18.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
του Τμήματος
Πληροφορικής

της Π.Ε
Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

150,00 26.340,00 23.300,00 2.890,00

19.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
υπαλλήλων του

Τμήματος
Περιβάλλοντος

και
Υδροοικονομίας

της Π.Ε
Φωκίδας για το
γ΄ τρίμηνο του

2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

300,00 26.340,00 23.450,00 2.590,00

20.

Πληρωμή
Ημερήσιας

αποζημίωσης
μετακινουμένων
υπαλλήλων του

Τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας της
Π.Ε Φωκίδας

για το γ΄ τρίμηνο
του 2019

02.04.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

150,00 26.340,00 23.750,00 2.440,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19.700,00 687.855,00 581.950,00 86.205,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1320

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα - μελέτες - προμήθειες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143373/2119/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ

1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ,
ΚΑΤΩ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ--ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 270.000,00
(ΑΔΑΜ : 19REQ005158856 2019-06-24 )

071.9771.01 270.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1321

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.
143006/2116/25-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)
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1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΑΨΟΥΛΑ-
ΔΡΙΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-
ΣΤΑΛΛΟΥ 12
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:226502992
9
ΑΦΜ:044324711
4
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:17
11

Αρ. Δέσμευσης
2689/14-6-

2019
Α/Α 2823

ΑΔΑ:
ΩΠΑΚ7ΛΗ-
ΣΤΗ

421,60
ΕΥΡΩ

2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ
Κ.Ε.Σ.Υ. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ
Σ- ΕΜΠΟΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩ
Ν
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΚΟΝΣΟΛΕΣ
VIDEO GAMES
ΤΑΜΕΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-
ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ
6 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:
2265072413
ΑΦΜ:069947248
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:08
69

Αρ. Δέσμευσης
2688/14-6-
2019
Α/Α 2822

ΑΔΑ:
ΩΔΥΕ7ΛΗ-ΙΘΔ

50,00
ΕΥΡΩ

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Ε.
100967 ΙΧ ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-

ΤΗΛ.:
2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5 Ε.Φ.:

073

ΚΑΕ:13
21

Αρ. Δέσμευσης
2687/14-6-
2019
Α/Α 2821

ΑΔΑ:
66Χ37ΛΗ-ΝΨΘ

136,40
ΕΥΡΩ

4

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

Μ.Ε.
100967 ΙΧ ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:08
61

Αρ. Δέσμευσης
2683/14-6-
2019
Α/Α 2817

ΑΔΑ:6ΑΘ57ΛΗ
-ΜΔΙ

62,00
ΕΥΡΩ
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ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-

ΤΗΛ.:
2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-

1625 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-

ΤΗΛ.:
2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5 Ε.Φ.:

073

ΚΑΕ:13
21

Αρ. Δέσμευσης
2686/14-6-
2019
Α/Α 2820

ΑΔΑ:ΩΙΝ77ΛΗ-
2ΝΖ

161,20
ΕΥΡΩ

6

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΗΗ-1625 ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-

ΤΗΛ.:
2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5 Ε.Φ.:

073

ΚΑΕ:08
61

Αρ. Δέσμευσης
2681/14-6-
2019
Α/Α 2815

ΑΔΑ:
6ΦΓΟ7ΛΗ-ΑΝ4

99,20
ΕΥΡΩ

7
ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΒΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1625
ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-

ΤΗΛ.:
2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:08
61

Αρ. Δέσμευσης
2684/14-6-

2019
Α/Α 2818

ΑΔΑ:
6ΡΠ17ΛΗ-ΝΚΑ

74,40
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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ΑΜΦΙΣΣΑΣ

8

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

Μ.Ε.
123237 ΙΧ ΟΧΗΜΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝ
ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
1Ο
ΧΛΜ.ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΛΑΜΙΑΣ-

ΤΗΛ.:
2265028003
ΑΦΜ:059967436
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5 Ε.Φ.:

073

ΚΑΕ:08
61

Αρ. Δέσμευσης
2682/14-6-

2019
Α/Α 2816

ΑΔΑ:
7ΜΖΞ7ΛΗ-Θ9Χ

372,00
ΕΥΡΩ

9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Π.ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ-ΘΟΑΝΤΟΣ
3 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:226502876
6
ΑΦΜ:109161128
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
22/19-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1239
ΑΔΑ:
ΨΥΓΥ7ΛΗ-
ΗΚΧ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:16
99

Αρ. Δέσμευσης
2704/24-6-

2019
Α/Α 2839

ΑΔΑ:
6ΩΡ97ΛΗ-01Υ

60,00
ΕΥΡΩ

10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ (ΤΑΙΝΙΕΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ,ΒΙΔΕΣ

ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ.

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΖΑΜΙΩΝ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 1
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:
2265023004
ΑΦΜ:
031547376
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
22/19-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1239
ΑΔΑ:
ΨΥΓΥ7ΛΗ-
ΗΚΧ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:16
99

Αρ. Δέσμευσης
2705/24-6-
2019
Α/Α 2840

ΑΔΑ:
ΩΖ3Π7ΛΗ-Π3Κ

497,86
ΕΥΡΩ

11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΤΑ FAX ΚΑΙ ΤΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΗΣ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

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

ΤΗΛ.:
2265072301
ΑΦΜ:093844929

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
22/19-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1239
ΑΔΑ:
ΨΥΓΥ7ΛΗ-
ΗΚΧ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:11
11

Αρ. Δέσμευσης
2703/24-6-
2019
Α/Α 2838

ΑΔΑ:
6ΑΝΟ7ΛΗ-
ΩΧΧ

117,80
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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Ο κ. Γρεβενίτης άφησε αιχμές για τις κατ΄ εξακολούθηση προμήθειες ανταλλακτικών και
τις συναφείς επισκευές μίζας των αυτοκινήτων της Π.Ε. Φωκίδας και καταψήφισε τις δαπάνες με
α/α 3, 4, 5, 6 και 8.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1322

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση α) δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες ή παροχή υπηρεσιών και β)
ανάκλησης δέσμευσης, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143868/4633/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
α) Τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες, παροχή

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

Β΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΣΥ.
(19REQ005099

704)

Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

12

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)

΄΄ΠΕΡΛΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-
ΚΑΥΣΙΜΑ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ΄΄
ΣΑΛΩΝΩΝ 33
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:
2265022500
ΑΦΜ:034118458
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
22/19-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1239
ΑΔΑ:
ΨΥΓΥ7ΛΗ-
ΗΚΧ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:11
11

Αρ. Δέσμευσης
2703/24-6-
2019
Α/Α 2838

ΑΔΑ:
6ΑΝΟ7ΛΗ-
ΩΧΧ

160,00
ΕΥΡΩ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για αναδρομικά
εργοδοτικών εισφορών
αιρετών από 1/1/2017
(άρθρο 22 Ν.4488/2017)

02.01.073.0293.
01

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

35.000,00 242.665,00 207.665,00 35.000,00

2

Δαπάνη για αναδρομικά
εργοδοτικών εισφορών
αιρετών από 1/1/2017
(άρθρο 22 Ν.4488/2017)

02.01.073.0294.
01

Εργοδοτική Εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ

υπαλλήλων που
υπάγονταν μέχρι την

31-12-2016 στο
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς του

50.000,00 554.790,00 504.790,00 50.000,00

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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Δημοσίου

3

Δαπάνη για εκπόνηση
προγράμματος πρακτικής
εξάσκησης για μαθητές του
ΟΑΕΔ Λαμίας-ΕΠΑΣ
Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην
Π.Σ.Ε.

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

Έτος 2019 : 6.000,00
Έτος 2020: 16.000,00

Έγγραφο 77230/1261/17-4-
2019 Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0342.
01

Αμοιβές
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου

(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται

και το εποχικό
προσωπικό) 6.000,00

4

Δαπάνη για εκπόνηση
προγράμματος πρακτικής
εξάσκησης για (5) πέντε
μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Λαμίας-
Τάξη Μαθητείας στην Π.Σ.Ε.

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

Έτος 2019 :3.000,00
Έτος 2020: 8.000,00

Έγγραφο 84134/1372/17-4-
2019 Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0342.
01

Αμοιβές
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου

(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται

και το εποχικό
προσωπικό) 3.000,00 130.000,00 115.100,00 14.900,00

5

Δαπάνη εισφορών για
εκπόνηση προγράμματος
πρακτικής εξάσκησης για
μαθητές του ΟΑΕΔ Λαμίας-
ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
στην Π.Σ.Ε.

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

Έτος 2019 : 4.000,00
Έτος 2020: 12.000,00

Έγγραφο 77230/1261/17-4-
2019 Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0352.
01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου

(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται

και το εποχικό
προσωπικό)

4.000,00

6

Δαπάνη εισφορών για
εκπόνηση προγράμματος
πρακτικής εξάσκησης για
(5) πέντε μαθητές του
ΕΠΑ.Λ. Λαμίας-Τάξη
Μαθητείας στην Π.Σ.Ε.

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

Έτος 2019 :2.000,00
Έτος 2020: 6.000,00

Έγγραφο 84134/1372/17-4-
2019 Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε

02.01.073.0352.
01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου

(ΙΔΟΧ) γενικά
(συμπεριλαμβάνεται

και το εποχικό
προσωπικό)

2.000,00 44.000,00 34.500,00 9.500,00

7 Δαπάνη για ύδρευση (ΦΕΚ
107/Α /2017)

02.01.073.0831.
01

Ύδρευση και
άρδευση

20.000,00 28.000,00 8.000,00 20.000,00

ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
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8

Δαπάνη επισκευής και
συντήρησης οχημάτων Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 92964/4856/25-4-
2018 Δ/νσης Τ.Ε.-Τμήμα
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

-ΣΥΜΒΑΣΗ-

02.01.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών μέσων

ξηράς γενικά 500,00 14.500,00 10.300,00 4.200,00

9

Δαπάνη δικαστικών
εξόδων για την
“ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
& ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ” σύμφωνα με την
Α519/2019 Απόφαση
Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά (Τμήμα Δ Τριμελές)

02.01.073.0892.
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε εκτέλεση

δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων 576,00 18.653,04 0,00 18.653,04

10

Δαπάνη τελών χρήσης
μηχανημάτων έργου έτους
2019

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

6.000,00

11

Δαπάνη τελών
κυκλοφορίας οχημάτων
Π.Σ.Ε. Π.Ε. Φθιώτιδας
έτους 2019

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

15.000,00

12

Δαπάνη πληρωμής φόρου
εισοδήματος Π.Σ.Ε. έτους
2019

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

25.000,00

13

Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης
και τεχνικής υποστήριξης
των εφαρμογών της Π.Σ.Ε.

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

Έτος 2019: 7.500,00
Έτος 2020: 7.500,00

Έγγραφο 45362/264/27-2-
2019 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.

19REQ004538423 2019-02-
28

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

7.500,00 289.934,03 205.434,03 84.500,00

14

Δαπάνη (υπόλοιπο
σύμβασης) προμήθειας
ανταλλακτικών για τα
οχήματα της Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 92964/4856/25-4-
2018 Δ/νσης Τ.Ε.-Τμήμα
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού
-ΣΥΜΒΑΣΗ-

02.01.073.1321.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών μέσων
ξηράς γενικά

1.027,50 22.384,28 17.384,28 5.000,00

15

Δαπάνη για προμήθεια
υλικών για την επέκταση
φωτισμού στο εργοτάξιο
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 87340/4728/17-4-
2019 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων

19REQ004823430 2019-04-
18

02.01.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

1.339,20
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16

Δαπάνη προμήθειας
καλλωπιστικών εποχικών
φυτών για τον εξωτερικό
χώρο του Διοικητηρίου της
Π.Σ.Ε. επί της οδού
Λ.Καλυβίων 2

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

Έτος 2019: 1.250,00
Έτος 2020: 1.250,00

Έγγραφο 126319/154/5-6-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ005064137 2019-06-
05

02.01.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

1.250,00 45.000,00 29.756,31 15.243,69

17

Δαπάνη προμήθειας
κλιματιστικού (SPLIT UNIT)
για τις ανάγκες του
γραφείου Προϊστάμενου
Εργαστηρίων ΔΤΕ ΠΣΕ

Έγγραφο 136058/7550/18-6-
2019 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων

02.01.073.1712.
01

Προμήθεια
συσκευών

θέρμανσης και
κλιματισμού

700,00

18

Δαπάνη προμήθειας ενός
κλιματιστικού INVERTER
ονομαστικής απόδοσης
14.000-18.000 BTU για το
γραφείο 17 της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 100244/5505/7-5-
2019 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε.

02.01.073.1712.
01

Προμήθεια
συσκευών

θέρμανσης και
κλιματισμού

1.000,00 6.100,00 2.700,00 3.400,00

19

Επιχορήγηση στην αστική
εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την
επωνυμία ΟΠΑΣΤΕ
(Οργανισμός Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας)

Έγγραφο 174/143791/26-6-
2019 Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας

02.01.073.2492.
01

Επιχορηγήσεις σε
Ν.Π.Δ.Δ. για

διάφορους σκοπούς

160.000,00

20

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για τις Βουλευτικές
Εκλογές της 7ης Ιουλίου
2019

Έγγραφο 142317/2327/25-6-
2019 Δ/νσης Διοίκησης
Π.Σ.Ε.

02.01.073.5261.
01

Διάφορες δαπάνες
για τη διενέργεια
βουλευτικών -
κοινοτικών -

δημοτικών εκλογών 2.000,00

Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης
των Βουλευτικών Εκλογών
της 7ης Ιουλίου 2019

Έγγραφο 132792/2195/12-6-
2019 Δ/νσης Διοίκησης

19REQ005106000 2019-06-
13

02.01.073.5261.
01

Διάφορες δαπάνες
για τη διενέργεια
βουλευτικών -
κοινοτικών -

δημοτικών εκλογών 15.000,00 60.000,00 39.976,08 20.023,92
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β) Την ανάκληση της Α/Α 1929/2019 “Δαπάνη επισκευής και συντήρησης οχημάτων
Π.Ε. Φθιώτιδας” (Έγγραφο 92964/4856/25-04-2018 Δ/νσης Τ.Ε. - Τμήμα Μηχανολογικού
Εξοπλισμού), λόγω μη χρήσης και τη μεταφορά στην τρέχουσα χρήση (2019).

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης με α/α
19, ποσού 160.000,00 €, που αφορά επιχορήγηση στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία ΟΠΑΣΤΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1323

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 140962/4529/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της Π.Ε. Φθιώτιδας,

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

1 3η έκθεση “Κρασί - Μέλι - Λάδι & Ελιά”

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 19REQ005153938

01.071.
9899.0
1

24.000.00

2 Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται
από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού
“Επισκευή τριών αρδευτικών γεωτρήσεων του
ΤΟΕΒ Αμουρίου - Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού”
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 Υπουργείο
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης (Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
προστασίας)

ΑΔΑΜ: 19req005010313

01.071.
9471.0
1

22.500.00

3 Εργοδοτικές εισφορές για προγράμματα
ωφελουμένων- κοινωφελούς εργασίας -
πρόσκληση 9/2017 - επιμήκυνση
προγράμματος κατά οκτώ μήνες

Χρηματοδοτηση: ΟΑΕΔ

01.071.
9412.0
1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

86.000,00

4 Εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από
εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις,
αναθεωρήσεις έργων, οκω διαφόρων έργων,
λογαριασμούς τόκων (Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης)

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

01.071.
9779.0
1

70.000,00

21

Δαπάνη για την εκλογική
αποζημίωση υπαλλήλων
για τις Βουλευτικές Εκλογές
της 7ης Ιουλίου 2019

02.01.073.5262.
01

Οδοιπορικά
αποζημίωση και
έξοδα κίνησης
προσώπων που
απασχολούνται με
την διενέργεια

εκλογών

75.000,00 215.000,00 112.750,00 102.250,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 431.892,70
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Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης με α/α
1, ποσού 24.000 €, που αφορά συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην 3η έκθεση “Κρασί - Μέλι - Λάδι &
Ελιά”, την οποία θεωρεί υπερβολική και χωρίς διατυπωμένους στόχους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1324

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143800/4631/25-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των κάτωθι αναφερομένων δαπανών στους

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

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Προμήθεια
ανταλλακτικών και
παροχής υπηρεσιών

συντήρησης &
επισκευής σκάφους του
τμήματος Αλιείας της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 038003505 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Στυλίδος
38, Λαμία

1148/5-6-2019

ΑΔΑ:
ΨΩ1Γ7ΛΗ-6ΝΨ

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
0861

Αρ. Δέσμευσης:
2671/7-6-2019

ΑΔΑ:
Ω95Π7ΛΗ-ΦΥΣ

291,00€

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
1323

Αρ. Δέσμευσης:
2674/7-6-2019

ΑΔΑ:
Ψ00Η7ΛΗ-31Β

695,64€

2

Προμήθεια μιας (1)
τροχήλατης καρέκλας

γραφείου για τις
ανάγκες της Δ/νσης
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΠΣΕ

ΙΟΥΛΙΑ Π. ΛΟΗ

ΑΦΜ: 042470061
ΔΟΥ: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: 2ο ΧΛΜ
Ν.Ε.Ο. Λαμίας- Αθηνών

- Λαμία

864/15-4-2019

ΑΔΑ:
6ΟΛΝ7ΛΗ-ΕΦ0

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
1711

Αρ. Δέσμευσης:
2363/18-4-2019

ΑΔΑ:
6Θ4Π7ΛΗ-36Α

111,60€

3 Προμήθεια
ανταλλακτικού

(πλακέτας) για την
αποκατάσταση της
λειτουργίας των

κλιματιστικών μονάδων
στον 3ο όροφο του

Διοικητηρίου Π.Σ.Ε. στη
Λαμία

Κουτσογεώργος
Ευάγγελος

ΑΦΜ: 035698919 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση:
Κεφαλληνίας 31 Λαμία

1190/13-6-2019

ΑΔΑ: 9ΣΣ07ΛΗ-
2Ψ5

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
1329

Αρ. Δέσμευσης:
2698/18-6-2019

ΑΔΑ:
ΩΨΑΞ7ΛΗ-ΟΦΛ

400,00€

4
Προμήθεια δυο (2)

συσσωρευτών για τον
αναμεταδότη του
συστήματος

ραδιοεπικοινωνίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

ΑΦΜ:029626618
Δ.Ο.Υ. Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: 1ο χλμ
Λαμίας - Δομοκού -

1190/13-6-2019

ΑΔΑ: 9ΣΣ07ΛΗ-
2Ψ5

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
5152

Αρ. Δέσμευσης:
2699/18-6-2019

ΑΔΑ:
ΩΦΔ77ΛΗ-ΛΒ5

430,00€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1325

ΘΕΜΑ 44ο: Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 812/8-04-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για
την Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143504/4621/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Ανακαλεί εν μέρει την υπ’ αριθμ. 812/8-04-2019 απόφασή της περί έγκρισης απευθείας

ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα την
δαπάνη με α/α 3, διότι εκ παραδρομής επιμερίστηκε λανθασμένα το ποσό της ανάθεσης στους
ΚΑΕ 0869 και 1329.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1326

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143145/4508/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ

Ο
ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1

δαπάνη για παροχή
αποζημίωσης στην
Χριστοδούλου
Ευαγγελία βάσει των
διατ. του άρθρ.20 του
Ν.4213/2013 που
αφορά στην παροχή
κινήτρων στους
επικουρικούς ιατρούς
και ιατρούς υπαίθρου
(αγροτικούς) στις
άγονες προβληματικές
και απομακρυσμένες
περιοχές της ΠΕ
Εύβοιας για το έτος
2019
για το 2019 2.400,00€
για το 2020 800,00€

02.02.073.0
279.01

Λοιπά
επιδόματα και
αποζημιώσεις

2.400,00 7.700,00 1.600,00 3.700,00

Λαμία
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2

λοιπά έξοδα
μετακίνησης
υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ
Ευβοίας για το Δ’
τρίμηνο 2018

02.02.073.0
719.02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνον
ται το αντίτιμο
των εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,071
7

4,54 20.231,09
20.226,55

0,00

3

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το α’
εξάμηνο 2018

02.02.073.0
721.02

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

560,00

4

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το γ’
τρίμηνο 2018

02.02.073.0
721.02

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
07

680,00 23.150,00

21.910,00

0,00

5

ύδρευση και άρδευση
έτους 2019

02.02.073.0
831.01

Ύδρευση και
άρδευση

5.500,00 20.500,00 15.000,00 0,00

6

προμήθεια
αναλωσίμων
εκτυπωτικών
μηχανημάτων (τόνερ)
για τα καινούργια
εκτυπωτικά
μηχανήματα της Π.Ε.
Ευβοίας
Έγγραφο
136330/4299/18-6-
2019 του τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1
111.01

Προμήθεια
χαρτιού
γραφικά είδη
και λοιπών
συναφών
υλικών

228,16 80.000,00 55.394,93
24.376,91
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7

προμήθεια ειδών
καθαριότητας και
υγιεινής, για τις
ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε
Εύβοιας.
Για το 2019: 2.000,00€
Για το 2020: 2.500,00€
19REQ005143332
Έγγραφο
139007/4357/20-6-
2019 του τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1
231.01

Προμήθεια
ειδών
καθαριότητας

2.000,00 5.000,00 2.707,88 292,12

8

προμήθεια
αναλωσίμων υλικών
μηχανολογικού
εξοπλισμού, για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Εύβοιας
19REQ005169313
Έγγραφο
120307/3880/25-6-
2019 του τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1
699.01

Λοιπές
προμήθειες

12.397,65

9

προμήθεια πινακίδων
πολιτικής προστασίας,
για τις ανάγκες του
Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Εύβοιας
19REQ004426948
Έγγραφο
29896/1241/25-6-2019
του τμ. Προμηθειών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.1
699.01

Λοιπές
προμήθειες

1.277,20 35.302,29 4.292,14 17.335,30

10

επιστροφή προστίμου
στην εταιρεία «ΣΙΛΚ
ΟΙΛ ΑΒΕΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-
ΝΑΥΤΙΚΙΑΚΗ &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ
094231613 βάσει του
υπ’ αριθμ.48629 /28-
12-2018 εγγράφου της
ΑΑΔΕ

02.02.073.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

3.000,00

11

επιστροφή προστίμου
στον Θεόδωρο
Δερβεντλή με ΑΦΜ
030213354 βάσει του
υπ’ αριθμ.4396 /08-05-
2019 εγγράφου της
ΑΑΔΕ

02.02.073.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

2.500,00
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12

επιστροφή προστίμου
στον Ιωάννη Βάγια με
ΑΦΜ 114738383 λόγω
εκ παραδρομής
διπλής κατάθεσης
βάσει του υπ’
αριθμ.2542 /13-05-
2019 εγγράφου του τμ.
Εμπορίου &
Τουρισμού της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

500,00 227.123,25 12.777,10 208.346,1
5

13

προμήθεια υλικών,
υπηρεσιών και
εξοπλισμού για τη
διενέργεια των
βουλευτικών εκλογών
της 7ης Ιουλίου 2019

02.02.073.5
261.01

Διάφορες
δαπάνες για τη
διενέργεια
βουλευτικών,
κοινοτικών,
δημοτικών
εκλογών και
ευρωεκλογών

30.000,00 70.000,00 40.000,00 0,00

14

αποζημίωση
προσώπων που
ασχολούνται με τη
διενέργεια των
βουλευτικών εκλογών
7ης Ιουλίου 2019

02.02.073.5
262.01

Οδοιπορικά
αποζημίωση
και έξοδα
κίνησης
προσώπων
που
απασχολούνται
με την
διενέργεια
εκλογών

90.000,00 230.000,00 123.750,0
0 16.250,00

ΣΥΝΟΛΟ 151.047,55 719.006,63 297.658,60 270.300,48

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1327

ΘΕΜΑ 46ο: 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. 143149/4509/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

- λογαριασμών έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

2. Την ανάκληση:

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1

Πληρωμή του έργου «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ,ΜΕΛΕΤΩΝ,ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ»
Χρηματοδότηση: KAΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ 218,74

02.02.071.9899.02
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α) της δέσμευσης με ΚΑΕ 9899.01, ποσού 218,74 €, αρ. δέσμευσης 2139, λόγω μη
χρήσης.

β) της δέσμευσης με ΚΑΕ 9412.02, ποσού 1.559,70 €, αρ. δέσμευσης 293, λόγω μη
χρήσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1328

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.

140992/4437/24-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις απευθείας αναθέσεις των δαπανών που αποτυπώνονται στον Πίνακα του

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1329

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143538/3863/26-
06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού ποσού
στo ΣΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, επειδή
δεν έγινε η μεταβίβαση του
ΚΑΜ 8795 αυτ/του, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων 135,00 5.000,00 1.747,50 3.252,50

2

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

02.05.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται
στους
ΚΑΕ0715,0716
και 0717

36.000,00 76.000,00 40.000,00 36.000,00

3

Δέσμευση ποσού για έξοδα
διανυκτέρευσης στο
εσωτερικό και εξωτερικό,
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

02.05.073.0722.
02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται
στους

500,00 500,00 0,00 500,00
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0717,σύμφωνα με το Ν.
4336/2015 ΦΕΚ 94Α

ΚΑΕ0715,0716
και 0717

4

Δέσμευση ποσού για έκτακτη
εισφορά στο Οργανισμό
Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Π.Σ.Ε (ΟΠΑΣΤΕ), σύμφωνα
με την 78/5-4-19, πράξη 3
του Π.Σ

02.05.073.2492
01

Λοιπές
επιχορηγήσεις σε
Ν.Π.Δ.Δ για
διάφορους
σκοπούς

30.000,00 130.000,00 100.000,00 30.000,00

5

Προμήθεια αναλωσίμων
υλικών για τις ανάγκες
καθαρισμού του Οδικού
δικτύου της
Π.Ε.Βοιωτίας,σύμφωνα με το
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.1699.
01 Λοιπές προμήθειες 938,55 17.939,24 14.615,52 3.323,72

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 67.573,55 229.439,24 156.363,02 73.076,22 2000,00

Ο κ. Γκικόπουλος δήλωσε πως ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης με α/α 4,
ποσού 30.000 €, που αφορά δέσμευση για έκτακτη εισφορά στον Οργανισμό Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Π.Σ.Ε (ΟΠΑΣΤΕ), την οποία θεωρεί χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα σε όφελος της
Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1330

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Δημήτριος Αργυρίου Ιππολύτη Μπαλκούρα

Ευστάθιος Κάππος

Δημήτριος Βουρδάνος

Θωμάς Γρεβενίτης

Γεώργιος Γκικόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης
Οικονομικής Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1. Ετήσια συνδρομή του ηλεκτρονικού
προγράμματος «Έπαφος» για τις
ανάγκες της Δ/νσης Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Εύβοιας.

ΕΠΑΦΟΣ
Συστήματα Πληροφορικής
Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 46-48 &
Κανακίδη 1
17676 Καλλιθέα
ΑΦΜ: 095345731

ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

119413/3854 1138/05-06-2019
Πρακτικό 20ο, θέμα: 32ο, α/α: 3
ΑΔΑ: ΨΩ1Γ7ΛΗ-6ΝΨ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0899

128980/4094
ΑΔΑ: ΩΞΓ27ΛΗ-2ΩΗ

60,76€

2. Παροχή υπηρεσιών για την ετήσια
απεντόμωση – μυοκτονία –
μικροβιοκτονία σε όλους τους
χώρους του Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας

EXPRESSKILL
Σαμαντούρος Ι. Μιχαήλ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κυπαρισσίου, Αγ. Ανάργυροι,
Έξω Παναγίτσα

34100 Χαλκίδα

ΑΦΜ: 999188729

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

119413/3854 1138/05-06-2019
Πρακτικό 20ο, θέμα: 32ο, α/α: 2
ΑΔΑ: ΨΩ1Γ7ΛΗ-6ΝΨ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0899

128983/4097
ΑΔΑ: 63ΨΟ7ΛΗ-ΨΨΗ

967,20€
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