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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Της 22ας Ιουλίου 2019

Αριθμός Πρακτικού 26
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,

3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα 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.)162247/1590/17/07/2019
πρόσκλησης του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ.25/9-07-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.458/148026/01-07-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Βροχοπτώσεις από 24/06/2019), (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης 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), (καθαρισμοί και διαμορφώσεις: α) στην κοίτη της αποστραγγιστικής τάφρου
των Τ.Κ. Θερμοπυλών και Δαμάστας και β) στην κοίτη του υδατορέματος Κοκκαλάκια στην
περιοχή Σπερχειάδας) .

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση των υπ’ αριθμ α) 151729/649/4-7-2019, β) 154590/664/9-7-2019 και γ)
157021/682/11-7-2019, δ) 154949/666/9-7-2019 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
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(πυρκαγιές 8/7/2019 και 10/7/2019 - αποκατάσταση πρόσβασης σε αντιπυρικές λωρίδες, εύρεση
νέων χώρων για τη στέγαση των μεταναστών και ανανέωση του εξοπλισμού) .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού
550.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση κελιών μοναχών
Ι.Μ. Βράχας» και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 300.000,00 € με
ΦΠΑ, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και των λοιπών τευχών του ηλεκτρονικού ανοιχτού
διαγωνισμού του έργου: «Προστασία πρανών ΕΟΔ Καρπενησίου - Προυσού (Β’ Φάση)» ,
προϋπολογισμού 700.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Ευρυτανίας).

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών», προϋπολογισμού
2.071.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση του 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 3ου προσωρινού
μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό σχολείο
Αγίου Αιδηψού», προϋπολογισμού 400.000,00 €, (Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Ν. Εύβοιας - Γ’ Φάση», προϋπολογισμού 455.493,42 € με
Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του 42ου υποέργου με τίτλο «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού
οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2019-2020» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 800.000,00 € με Φ.Π.Α, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση δύο παλαιών βρυσών περιοχής Ζαράκων και των οδών
πρόσβασης σε αυτές», (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση α) της ηλ. δημοπράτησης και κατασκευής του έργου «Κόμβος δροσιάς Ν.Α.
Εύβοιας (συνέχιση)», β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης,
προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού
δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β΄Φάση)», προϋπολογισμού 1.800.000,00 €,
(Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: “Μελέτη ενίσχυσης θεμελίωσις γέφυρας ποταμού
Ξηριά επί της Ε.Ο. 77, Χαλκίδας - Ιστιαίας” και των λοιπών τευχών της. Συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € (με ΦΠΑ), (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου:
«Συντήρηση και προστασία πρανών στην Εθνική οδό 77 Χαλκίδα - Λ.Αιδηψού (τμήμα Παγώντα -
Προκόπι)», (Π.Ε. Εύβοιας).
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ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017», (Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής Δήμου Καρύστου», (Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο κάστρο Υπάτης»,
προϋπολογισμού 2.100.000,00€, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας και τοποθέτηση της στα
κατασκευασμένα βάθρα στο Σπερχειό ποταμό στο Καστρί Φθιώτιδας”, Προϋπολογισμού :
500.000 €, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β)της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής δυτικής
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β)της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού»,
προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:« Εκπόνηση μελέτης
αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού», συμβατικής αμοιβής
29.758,07€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγοντα
αντιπλημμυρικά έργα στην κοίτη του Σπερχειού ποταμού, στο τμήμα από Μερίστη μέχρι τις
εκβολές του», προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο
Μαρτίνο - Λάρυμνα», (Π.Ε. Φθιώτιδας).

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλ.
δημοπρασίας του υποέργου : «Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κ.α.
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας», του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας» και κατακύρωση της σύμβασης του έργου, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση της 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Αντιστήριξη Πρανών
Λόγω Κατολίσθησης Εθνικής οδού Ε.Ο. 27 – Άμφισσα Θερμοπυλών-Περιοχή Αη-Λιώσα», (Π.Ε.
Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας» Υποέργο: «Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας
στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού μελέτης 3.104.460 € με ΦΠΑ., (ΠΕ
Βοιωτίας) .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρακτικών 5 & 6 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση
αποτελέσματος του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια αυτόματων
απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με
ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για την “Προμήθεια συμβατών μελανιών
(τόνερ) για εκτυπωτές - φωτοτυπικά - μηχανήματα - συσκευές φαξ για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση: α) Διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την ”Προμήθεια
ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2019-2020 της Π.Ε.
Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης”, συνολικού ποσού 34.800,00
€ με ΦΠΑ, β) των όρων της διακήρυξης και γ) δέσμευση πίστωσης των 34.800 € και
συγκεκριμένα 5.800 € για το έτος 2019 και 29.000 € για το έτος 2020, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 32o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1356/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
και εκ νέου έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και
οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού
194.500,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση: α) Διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή γενικών
υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων
έτους 2019» και β) των όρων της διακήρυξης, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 23.808,00€ με Φ.Π.Α, για
την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη θέση Κατηφόρα, της Τ.Κ. Κρεμαστών,
του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, του Νομού Ευβοίας, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.140,80.00 € με ΦΠΑ,
για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Δ.Δ. Ανθοχωρίου, του Δήμου
Λεβαδέων, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. οικ.151161_651/04-07-2019 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, (Αποδοχή του 1ου πρακτικού της επιτροπής σχετικά με τους
χρηματικούς καταλόγους 2015-2018 παγίων και αρδευτικών τελών σχετικά με το Κωπαϊδικό
πεδίο), (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 63.612,00 €, με ΦΠΑ 24%,
για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
με τίτλο: Έγκριση απευθείας μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής
υπηρεσιών, για πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας
(Καθαρισμοί Αντιπυρικών Λουρίδων και Οδών), (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .
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ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε.
Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Προϋπολογισμό
Δ.Ε., για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης ταρτάν στο γήπεδο του 1ου
Γυμνασίου Καρπενησίου, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία, (προμήθεια εξαρτημάτων αυτοκινήτων (αλυσίδες,
εξάτμιση, ζάντες, κ.α.) .

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (τοποθέτηση μακετών σε λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας) – (Π.Ε.
Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό και Προϋπολογισμό
Δ.Ε της Π.Ε. Ευρυτανίας για δαπάνες προμηθειών, επισκευών, καταβολής μισθωμάτων
οικονομικού έτους 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες οδοιπορικών (Αύγουστος - Σεπτέμβριος)
των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 141674/4560/26-6-2019, β) 142250/4574/26-6-2019, γ)
150312/4830/4-7-2019 και δ) 144389/4639/26-6-2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την ανάγκη διενέργειας των
εθνικών (βουλευτικών) εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2019, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (Π.Ε. Φωκίδας) .
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ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση αιτημάτων έκπτωτων προσωρινών μειοδοτών της διαγωνιστικής
διαδικασίας μαθητικών δρομολογίων της 18ης/12/2017, σύμφωνα με την αρ.484/28-02-2019
(ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
(Π.Ε. Εύβοιας) .

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 2ου επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, έτους 2019 στην Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 67.794,78 € με ΦΠΑ.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση της παραχώρησης βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, 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, Επτά(7):

Ηλίας Σανίδας (αναπληρωματικό μέλος του κ. Δημήτριου Αργυρίου), Ευστάθιος Κάππος,
Δημήτριος Βουρδάνος, Θωμάς Γρεβενίτης, Γεώργιος Γκικόπουλος, Παναγιώτης Ευαγγελίου .

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν: Οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς με
το αναπληρωματικό του μέλος, όπως και ο κος Δημήτριος Αργυρίου ο οποίος αναπληρώθηκε
ως ανωτέρω.

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

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

Επίσης, στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο Κος Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ,
2. Ο Κος Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. .

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κος Γεώργιος Γκικόπουλος, έκανε την ακόλουθη
δήλωση: «Πιθανά πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής……
Κατά την άποψη μας θα έπρεπε να συζητήσει έναν πολιτικό απολογισμό της δραστηριότητας της.
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Ο απολογισμός αυτός θα έπρεπε να συζητηθεί στην ολομέλεια τού Περιφερειακού Συμβουλίου
που την εξέλεξε.
Η διαδικασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων και φυσικά
για την συγκέντρωση και ταξινόμηση της πείρας που προκύπτει.
Δυστυχώς τίποτε τέτοιο δεν προβλέπεται…. Ούτε οι πολιτικές παρατάξεις, που συμφωνούν με
τον συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, το επιθυμούν…..
Ας βγάλει ο λαός τα συμπεράσματά του για το πως αντιμετωπίζουν τα πολυδιαφημισμένα, δήθεν,
συλλογικά όργανα. »

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) δαπάνης και πολυετούς δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε.
Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος παράτασης δύο (2) μηνών και γ) των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισμού, (Π.Ε. Εύβοιας) .

Η εισαγωγή της θέματος εκτός ημερησίας διάταξης, κρίνεται αναγκαία, λόγω του ότι τα
κτίρια των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του νομού δεν καλύπτονται από σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και
εγκυμονεί κίνδυνος για την δημόσια υγεία των υπαλλήλων και των πολιτών.

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 1377

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) δαπάνης και πολυετούς δέσμευσης πίστωσης, β) διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε.
Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος παράτασης δύο (2) μηνών και γ) των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισμού, (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ.
165240/5053/19-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α) Εγκρίνει την δαπάνη και την πολυετή δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών

καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, συνολικού ποσού 74.400,00€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0875 περί αμοιβών για δαπάνες καθαριότητας και θα
κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2019 & 2020, ως εξής:
- 2019: 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- 2020: 47.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- 2020 δίμηνη παράταση: 10.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

β) Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας
και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος παράτασης δύο (2) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού
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προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον ΚΑΕ
0875 .

γ) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης .

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι «Πρόκειται για
ενοικίαση προσωπικού» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1378

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ.25/9-07-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το υπ΄ αριθμ.25/9-07-2019 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1379

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.458/148026/01-07-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (Βροχοπτώσεις από 24/06/2019), (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 152983/475/05
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας)
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.458/148026/01-07-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας που αφορά παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν υπογραφής μνημονίου
συνεργασίας με την Π.Ε. Ευρυτανίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν
από βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις (Βροχοπτώσεις από 24/06/2019) και ειδικότερα για την
μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου των δημοτικών ενοτήτων
Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας, Καρπενησίου και Αγράφων . Η απόφαση έχει ως
εξής:

1. Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ME 72719 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων .
(β) Το ME 63047 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥ ΘΩΜΑ για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου .
(γ) Το ME 93865 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας .
(δ) Το ΜΕ 55096 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΑΦΑΚΑ,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων .
(ε) Το ΜΕ 20774 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου .
(στ) Το ΜΕ 34489 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΖΑΡΑΒΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου .
(ζ) Το ΜΕ 122721 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου καλαθοφόρου, ιδιοκτησίας ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από βλάστηση στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου και Βίνιανης .

2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
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(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1380

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης 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), (καθαρισμοί και διαμορφώσεις: α) στην κοίτη της αποστραγγιστικής τάφρου
των Τ.Κ. Θερμοπυλών και Δαμάστας και β) στην κοίτη του υδατορέματος Κοκκαλάκια στην
περιοχή Σπερχειάδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 153684/8576/08-07-
2019 και 159395/8904/15-07-2019 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό

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

α) δαπάνη του υπ΄ αριθμ. 153684/8576/08-07-2019 εγγράφου, στην παρακάτω εταιρεία:
ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. “ για τον καθαρισμό της κοίτης και την θραύση των προσχώσεων στην σμίξη
του “Θερμονερίου” με την κεντρική αποστραγγιστική τάφρο στις περιοχές της Τ.Κ. Θερμοπυλών
και της Τ.Κ. Δαμάστας", η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των
24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

β) δαπάνη του υπ΄ αριθμ. 159395/8904/15-07-2019 εγγράφου, στην παρακάτω εταιρεία:
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ“ για την διευθέτηση και την διαμόρφωση της κοίτης του
υδατορέματος Κοκκαλάκια στην περιοχή της Δ.Ε. Σπερχειάδας τους Δήμου Μακρακώμης ", η
δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 9.523,20 € με Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1381

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση των υπ’ αριθμ α) 151729/649/4-7-2019, β) 154590/664/9-7-2019 και γ)
157021/682/11-7-2019, δ) 154949/666/9-7-2019 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
(πυρκαγιές 8/7/2019 και 10/7/2019 - αποκατάσταση πρόσβασης σε αντιπυρικές λωρίδες, εύρεση
νέων χώρων για τη στέγαση των μεταναστών και ανανέωση του εξοπλισμού) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.
α)151776/650/4/7/2019,β)154592/665/9-07-2019,γ)157025/683/11-07-2019, δ) 159345/694/15-
07-2019 έγγραφα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις υπ’ αριθμ α) 151729/649/4-7-2019, β) 154590/664/9-7-2019 και γ)

157021/682/11-7-2019, δ) 154949/666/9-7-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
(πυρκαγιές 8/7/2019 και 10/7/2019 - αποκατάσταση πρόσβασης σε αντιπυρικές λωρίδες, εύρεση
νέων χώρων για τη στέγαση των μεταναστών και ανανέωση του εξοπλισμού), ως εξής:

 Υπ’ αριθμ α) 151729/649/4-7-2019 απόφαση, περί αποκατάστασης πρόσβασης σε
αντιπυρικές λωρίδες:

1.- απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ME 37186 μηχάνημα έργου τύπου προωθητή γαιών ερπ. Και το υπ.
Αριθμ. ΜΙΝ - 1968 όχημα μεταφοράς ιδιοκτησίας ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΑΡ. για την
αποκατάσταση της πρόσβασης σε αντιπυρικές λωρίδες . δασικές οδούς στην περιοχή της ΤΚ
Γουλεμίου του Δήμου Λοκρών.
β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 107522 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή λαστ.
ιδιοκτησίας ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ για την αποκατάσταση της πρόσβασης
για την διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή “Αγιο Πνεύμα¨της ΤΚ Δυο Βουνών της
Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων .

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου
Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Στ.Ε. Φθιώτιδας, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2632/2018 πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) με την
οποία εγκρίθηκαν η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση
Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση
για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος και η τιμή
μονάδος των εργασιών

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών του αρμοδίου Τμήματος της Δ.Τ.Ε. ή του
Τμήματος Π.Π. Π.Ε. Φθιώτιδας , οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα
καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ – ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» .

 Υπ’ αριθμ β) 154590/664/9-07-2019 απόφαση, περί κατάσβεσης της πυρκαγιάς στις
8/7/2019:

1.- απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΕ - 3135 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς
σε περιοχή της ΤΚ Καστριού, στον οικισμό Παλιουρίου και στην ΤΚ Γραμμένης του Δήμου
Μακρακώμης

β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΤ - 1907 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς
σε περιοχή της ΤΚ Καστριού, στον οικισμό Παλιουρίου και στην ΤΚ Γραμμένης του Δήμου
Μακρακώμης

γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤ - 3885 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε
περιοχή της ΤΚ Καστριού, στον οικισμό Παλιουρίου και στην ΤΚ Γραμμένης του Δήμου
Μακρακώμης.

δ) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ - 21319 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου προωθητής γαιών ,
ιδιοκτησίας ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για την διάνοιξη οδών πρόσβασης των πυροσβεστικών
οχημάτων για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ Καστριού,
στον οικισμό Παλιουρίου και στην ΤΚ Γραμμένης του Δήμου Μακρακώμης.

ε) Το με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ - 2021 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων
ιδιοκτησίας ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για την μεταφορά του ανωτέρω μηχανήματος (δ) στον
τόπο παρέμβασης και την επιστροφή του στην έδρα του για την μεταφορά και έτερου προωθητή
που τέθηκε σε επιφυλακή αλλά δεν απαιτήθηκε η συνδρομή του.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, που θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Στ.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθ. 2632/2018 πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) με την οποία εγκρίθηκαν η
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με
ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της , οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του
μηχανήματος θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ» .

 Υπ’ αριθμ γ) 157021/682/11-07-2019 απόφαση, περί κατάσβεσης της πυρκαγιάς στις
10/7/2019:

1.- απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ



12

α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΕ - 3135 και ΜΙΖ - 8935 φορτηγό μεταφοράς νερού-
υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για την συνδρομή στην κατάσβεση
δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΤ - 1907 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων

γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤ - 3885 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε
περιοχή της ΤΚ Καστριού, στον οικισμό Παλιουρίου και στην ΤΚ Γραμμένης του Δήμου
Μακρακώμης.

δ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ - 21319 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου προωθητής γαιών ,
ιδιοκτησίας ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για την διάνοιξη οδών πρόσβασης των πυροσβεστικών
οχημάτων για για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ
Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

ε) Με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ - 2021 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας
ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για την μεταφορά του ανωτέρω μηχανήματος (δ) στον τόπο
παρέμβασης..

ζ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤ - 3885 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

η) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΧ - 2944 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

θ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΖ - 1034 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ για την συνδρομή στην κατάσβεση
δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

ι) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ - 65052 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτής γαιών ερπ. ,
ιδιοκτησίας ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ για την διάνοιξη οδών πρόσβασης των
πυροσβεστικών οχημάτων για για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

ια) Με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΝ - 1249 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας
ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ για την μεταφορά του ανωτέρω μηχανήματος (ι) στον
τόπο παρέμβασης.

ιβ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΒ - 1520 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή του Παρνασσού στον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας.

ιγ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας CERMA JANI του KOLI για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, που θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Στ.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθ. 2632/2018 πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) με την οποία εγκρίθηκαν η
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με
ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της , οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του
μηχανήματος θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
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(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .

 Υπ’ αριθμ δ) 154949/666/9-07-2019 απόφαση, περί εύρεσης νέων χώρων για τη στέγαση
μεταναστών και ανανέωση εξοπλισμού:

1- απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών:
Φόρτωση, μεταφορά, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, μεταφορά οικίσκων, κρεβατιών,
εξοπλισμού από την Νέα Καβάλα στο Κέντρο Θερμοπυλών , σε χώρο που θα υποδείξει η
Διοίκηση του Κέντρου με τα υπ. αριθμ. ΝΧΥ-7187, ΝΧΥ-7217 , ΝΧΥ-7218 φορτηγά μεταφοράς,
το υπ. αριθμ. ΙΑΕ - 8665 γερανοφόρο όχημα και το υπ. αριθμ. ΜΕ - 121641 γερανός,
ιδιοκτησίας ALPHA ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, Λεωνίδου 64 Λαμία τηλ. 6977332126, συνολικής αξίας
15.500,00 € με ΦΠΑ .

2- Οι παραπάνω εργασίες θα παραληφθούν από την επιτροπή έχει οριστεί με την υπ. αριθμ.
100759/2736 της 15/5/2017 (ΑΔΑ: 6Ν687ΛΗ-718) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας .

3- Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, έξοδα διοδίων,
προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, κλπ., ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού
(χειριστής, βοηθός) και γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την ασφαλή μεταφορά του
εξοπλισμού .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1382

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού
550.000,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 151850/1879/5-07-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη ανάθεσης του έργου: «Βελτίωση

οδού μεγάλο χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α' Φάση)», προϋπολογισμού μελέτης
550.000,00 € με ΦΠΑ .

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

3. Ορίζει τον κ. Παναγιώτη Βονόρτα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ.
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4.Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας δια του Προϊσταμένους 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:

- Να προβαίνει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία.
- Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής
- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.
- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων.
-Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
4.2.δ) της διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
-δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2 α
της διακήρυξης),
- δια του προϊσταμένους της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,
- μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση
των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη
και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ 4.2 ε της διακήρυξης,
- να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1383

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ



15

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση κελιών μοναχών
Ι.Μ. Βράχας» και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 300.000,00 € με
ΦΠΑ, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 94741/1087/8-07-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (03-07-2019) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Αποπεράτωση κελιών μοναχών Ι.Μ. Βράχας» και αναδεικνύει ως νέο προσωρινό ανάδοχο, την
εργοληπτική επιχείρηση «Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ». (ΑΦΜ: 099510603, Δ/νση: Δυοβουνιώτη 3, Τ.Κ.
35132, Λαμία, τηλ.-φαξ: 22310-34626, email: lkitsosate1@gmail.com).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1384

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και των λοιπών τευχών του ηλεκτρονικού ανοιχτού
διαγωνισμού του έργου: «Προστασία πρανών ΕΟΔ Καρπενησίου - Προυσού (Β’ Φάση)» ,
προϋπολογισμού 700.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Ευρυτανίας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 158025/2010/11
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

«Προστασία πρανών ΕΟΔ Καρπενησίου - Προυσού (Β Φάση)», προϋπολογισμού μελέτης
700.000,00 € με ΦΠΑ .

2. Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως
Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.

3. Ορίζει τον κ. Παναγιώτη Βονόρτα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ.

4. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ δια του Προϊσταμένου 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:
- Να προβαίνει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία.
- Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής
- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.
- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός
παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.
-Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
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- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της
διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να του
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
-δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσκαλεί
τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2 α της διακήρυξης),
- δια του προϊσταμένους της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε
(5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,
- μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να
εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παραγ 4.2 ε της διακήρυξης,
- να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1385

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών», προϋπολογισμού
2.071.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Οικ.159406/4290/15-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:

 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού
γυμναστηρίου Ψαχνών», με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Την δαπάνη του ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 2.071.000,00 € με Φ.Π.Α., από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 066 με ενάριθμο 2018ΕΠ06600095).

 Την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης .
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον

διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου 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:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο προϋπολογισμός του
έργου είναι άνω του 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (7)
επταμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με το
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άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να
αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως ορίζει το άρθρο 2
παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός
παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε όλους τους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός ανάδοχος,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

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

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

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

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

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση προτείνοντας την συζήτηση του
θέματος στην επόμενη περιφερειακή αρχή, η οποία μπορεί να μελετήσει σε νέες βάσεις το
συγκεκριμένο έργο.. Να τροποποιήσει την μελέτη διευρύνοντας την χρήση του και να αυξήσει
τον προϋπολογισμό του.. συνεκτιμώντας την εξέλιξη του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην περιοχή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1386

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση του 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 3ου προσωρινού
μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό σχολείο
Αγίου Αιδηψού», προϋπολογισμού 400.000,00 €, (Π.Ε. Εύβοιας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 134682/3602
/08/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το 4ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 3ου προσωρινού

μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο
Αγίου Αιδηψού», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 74913.

2. Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στον 3ο προσωρινό μειοδότη που είναι η
εργοληπτική επιχείρηση «Αφοί Βαρελά Ανώνυμος Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική
Μελετητική Εμπορική Τουριστική Βιομηχανική Εταιρεία», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 87867
και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι έξι και τριάντα τοις εκατό (26,30%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ



18

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1387

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Ν. Εύβοιας - Γ’ Φάση», προϋπολογισμού 455.493,42 € με
Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 159072/4272/12-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει :

 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Συντήρηση –
αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεματων και ποταμων Ν. Ευβοιασ – Γ’
Φάση» προϋπολογισμού 455.493,42€ με Φ.Π.Α, που αποτελεί υποέργο του έργου με
τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων
και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016).

 Της δαπάνης του ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 455.493,42 € με Φ.Π.Α.,
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2016ΕΠ56600002).

 Της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης.
2.Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου 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:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν
τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.
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 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1388

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του 42ου υποέργου με τίτλο «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού
οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2019-2020» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 800.000,00 € με Φ.Π.Α, (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.
160152/4307/15-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει :
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του 42ου υποέργου με τίτλο «Σήμανση

εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2019-2020»
προϋπολογισμού 800.000,00 € με Φ.Π.Α., του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας» με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Την δαπάνη του ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 € με Φ.Π.Α.,
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2014ΕΠ56600002).

 Την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον

διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου 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:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
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προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν
τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1389

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση δύο παλαιών βρυσών περιοχής Ζαράκων και των οδών
πρόσβασης σε αυτές», (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 160872/4336/16-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) Την δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο ««Ανάπλαση δύο παλαιών βρυσών

περιοχής Ζαράκων και των οδών πρόσβασης σε αυτές» με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 117 Ν.4412/2016).

β) Την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης.
γ) Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει το

συνοπτικό διαγωνισμό.
δ) Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας να προβεί στη

συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς
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και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία
κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1390

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση α) της ηλ. δημοπράτησης και κατασκευής του έργου «Κόμβος δροσιάς Ν.Α.
Εύβοιας (συνέχιση)», β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δημοπράτησης,
προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 161325/4352/16-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του 2ου υποέργου με τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ)» προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με Φ.Π.Α., του έργου
«ΚΟΜΒΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ» με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Την δαπάνη του ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με Φ.Π.Α.,
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε.(ΣΑΕΠ 766 με ενάριθμο
2009ΕΠ76600013).

 Την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον

διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου 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:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η επιτροπή
δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να
αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως ορίζει το
άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.
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 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός
ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1391

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, β) της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού
δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β΄Φάση)», προϋπολογισμού 1.800.000,00 €,
(Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 161653/4357/16-07-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:

α) την δαπάνη του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)» συνολικού
προϋπολογισμού 1.800.000,00 € (με Φ.Π.Α.) από το ΠΔΕ 2019 στη ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου
2014ΕΠ56600002.

β) την ηλεκτρονικής δημοπράτησης και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
γ) την διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.

2.Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της και μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες
διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα όπως:

 Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, να γίνεται δεκτή η
αποδοχή αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής
προσφοράς, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της διακήρυξης.

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας, δια του πιστοποιημένου
χρήστη και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσκαλεί τον ανάδοχο να
υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παρ. 4.2α της διακήρυξης).

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας, δια του Προϊσταμένου της και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», με σχετική
ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε (5) ημερών για την
συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας, δια του Προϊσταμένου της, να
διενεργήσει τη διαδικασία ορισμού της Επιτροπής Δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και τη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευβοίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι πάνω από το 1.000.000,00 € (χωρίς
Φ.Π.Α.) η Επιτροπή Δημοπρασίας θα ορισθεί σύμφωνα με το Αρθ. 221, παρ. 8β του Ν.
4412/2016.

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας, δια του Προϊσταμένου της και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της να μεταθέσει την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη
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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.

 Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας, δια του Προϊσταμένου της και
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 παρ. 4.2ε της
διακήρυξης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1392

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: “Μελέτη ενίσχυσης θεμελίωσις γέφυρας ποταμού
Ξηριά επί της Ε.Ο. 77, Χαλκίδας - Ιστιαίας” και των λοιπών τευχών της. Συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € (με ΦΠΑ), (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 160610/4333/15-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την ανάθεση της: “Μελέτης ενίσχυσης θεμελίωσης γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της
Ε.Ο. 77 Χαλκίδας - Ιστιαίας” με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 32, παρ. 2.γ (λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄/8-8-2016) (“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών”), μετά και την τροποποίησή του από το άρθ. 43, παρ.1 του
Ν.4605/2019 (ΦΕΚΑ΄52/01-04-2019).
Β.1) Εγκρίνει τον «Φακέλο Δημόσιας Σύμβασης» της μελέτης “Μελέτης ενίσχυσης θεμελίωσης
γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της Ε.Ο. 77 Χαλκίδας - Ιστιαίας”, όπως συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Ε.
κατά τις διατάξεις του άρθρ. 45, παρ. 8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄/8-8-2016) (“Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”), ο οποίος στο παρόν στάδιο αποτελείται από
τον «Υποφάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης» (παρ. 8(Α) άρθρου 45) και περιλαμβάνει:

β.1) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, το πρόγραμμα
του απαιτούμενων μελετών, την απαιτούμενη δαπάνη κλπ.

β.2) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων &
β.3) τους όρους της Πρόσκλησης προς διαπραγμάτευση για την ανάθεση της σύμβασης, με
κυριότερους αυτούς σύμφωνα με τους οποίους η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σε ενιαίο
στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης (σύμφωνα με το β΄ εδάφιο του άρθρου 32.Α του
Ν.4412/2016) και το κριτήριο της ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση μόνο την τιμή.

 Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές εργασίες :
1. Αναζήτηση των υπολογιστικών στοιχείων της μελέτης του έργου, καθώς και των

κατασκευαστικών σχεδίων φορέα ανωδομής βάθρων και θεμελίων.
2. Αποτύπωση του δομήματος και της κατάστασής του
3. Αναλυτική καταγραφή των φθορών και των βλαβών, οι οποίες θα παρουσιάζονται σε αντίστοιχα

σχέδια αποτύπωσης, με τις απαραίτητες επεξηγήσεις
4. Διερεύνηση του εδάφους θεμελίωσης με εκτέλεση δύο ερευνητικών δειγματοληπτικών

γεωτρήσεων πλησίον των θέσεων των δύο μεσοβάθρων.
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5. Στατικοί και δυναμικοί υπολογισμοί του συνολικού δομήματος της γέφυρας, όπως αυτό θα έχει
προκύψει από τη γεωμετρική αποτύπωση του αρχικού σταδίου διερεύνησης. Σκοπός των
υπολογισμών θα είναι ο προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών της θεμελίωσης, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τον έλεγχο αυτής.

6. Έλεγχοι επάρκειας των εφεδράνων και των αρμών της γέφυρας
7. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διερευνητικών γεωτρήσεων και προσδιορισμός των

εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού της θεμελίωσης.
8. Έλεγχος της φέρουσας ικανότητας της υφιστάμενης θεμελίωσης της γέφυρας
9. Στατικός υπολογισμός του σεναρίου ενίσχυσης της θεμελίωσης

 Για τη σύνταξη της μελέτης απαιτείται να πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια καταλληλότητας και
τεχνικής ικανότητας, ήτοι:

- Μελετητικό Πτυχίο από το Μητρώο Μελετητών στην κατηγορία (8): Στατικές Μελέτες,
προεκτιμώμενης δαπάνης 15.894,90 € (προ ΦΠΑ) – δυναμικού τουλάχιστον 2 μονάδων &

- Μελετητικό πτυχίο από το Μητρώο Μελετητών στην κατηγορία (21): Γεωτεχνικές Έρευνες και
Μελέτες, προεκτιμώμενης δαπάνης 12.155,59€ (προ ΦΠΑ) – δυναμικού τουλάχιστον 1 μονάδας.

Β.2) Εγκρίνει την Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, των κάτωθι
τριών Μελετητικών Γραφείων, τα οποία αφενός διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε θέματα
Στατικών μελετών και Γεωτεχνικών ερευνών στο αντικείμενο της Γεφυροποιίας και αφετέρου
διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία πληρώντας τα ανωτέρω κριτήρια καταλληλότητας και τεχνικής
ικανότητας:

1. Εταιρεία Μελετών: “Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ – Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ ΕΕ” δ.τ. “IL-IS” ΕΕ , διαθέτουσα πτυχία στην
κατηγορία μελέτης (8) - Ε΄ τάξης και στην κατηγορία μελέτης (21) - Β΄ τάξης.

2. Εταιρεία Μελετών: “DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δ.τ. “DENCO Ι.Κ.Ε.” , διαθέτουσα πτυχία στην κατηγορία μελέτης (8) - Ε΄ τάξης και
στην κατηγορία μελέτης (21) - Β΄ τάξης.

3. Εταιρεία Μελετών: “G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δ.τ.
“G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.” , διαθέτουσα πτυχία στην κατηγορία μελέτης (8) - Ε΄ τάξης και στην
κατηγορία μελέτης (21) - Β΄ τάξης.
προκειμένου να καταθέσουν σχετική προσφορά.
Γ.1) Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως την Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό και
Γ.2) Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού/διενέργειας της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο του άρθ.32Α του Ν.4412/2016 (όπως
προστέθηκε με το άρθ. 43, παρ. 1 του Ν.4605/19) και την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-
11-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τα μέλη
θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς
και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθ. 6 της Πρόσκλησης, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η διαπραγμάτευση κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1393

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου:
«Συντήρηση και προστασία πρανών στην Εθνική οδό 77 Χαλκίδα - Λ.Αιδηψού (τμήμα Παγώντα -
Προκόπι)», (Π.Ε. Εύβοιας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 155074/4145/9-07-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 5ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και προστασία πρανών στην Εθνική οδό 77

Χαλκίδα – Λ. Αιδηψού (τμήμα Παγώντα – Προκόπι)», συνολικής δαπάνης 532.578,48 € (με
ΦΠΑ), ήτοι καθ’ υπέρβαση 75.828,94€ σε σχέση με τον 4ο εγκεκριμένο ΑΠΕ (και καθ’ υπέρβαση
125.424,05€ σε σχέση με την αρχική Σύμβαση), που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην
απαιτούμενη δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο, μετά την
περαίωση του, από καταπτώσεις πολύ μεγάλων τεμαχίων βράχων που υπερέβησαν τις
προδιαγραφές αντοχής των υφιστάμενων φραχτών ανάσχεσης καταπτώσεων, στις 26
Φεβρουαρίου 2019, όπως αυτές καταγράφηκαν στο από 21/03/2019 Πρωτόκολλο διαπίστωσης
βλαβών από ανωτέρα βία της αρμόδιας επιτροπής, συνολικής δαπάνης 75.828,94€ για την
αποκατάσταση της ανωτέρω βλάβης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. οικ 64383/1523/21-03-2019
Απόφαση μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1394

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017», (Π.Ε. Εύβοιας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Οικ.157295/4222/11-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού

δικτύου βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017» μέχρι την 20-01-2020.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι: «Η σύμβαση
του έργου υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017.. Η έκταση του δεν ήταν τέτοια που να χρειάζεται τόσος
χρόνος και οι προβαλλόμενες αιτίες δεν εκτιμώνται ως βάσιμες..»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1395

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής Δήμου Καρύστου», (Π.Ε. Εύβοιας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Οικ.156913/4205/10-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση

επαρχιακών οδών περιοχής δήμου Καρύστου» μέχρι 30-10-2019, καθώς οι λόγοι που
επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω .

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι: «Η σύμβαση

του έργου υπεγράφη τον Οκτώβρη του 2017.. Η έκταση του δεν ήταν τέτοια που να χρειάζεται
τόσος χρόνος και οι προβαλλόμενες αιτίες δεν εκτιμώνται ως βάσιμες.. Άλλωστε έχει ήδη πάρει
τρεις παρατάσεις. »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1396

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
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δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο κάστρο Υπάτης»,
προϋπολογισμού 2.100.000,00€, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.
160310/8965/15-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής
του ανωτέρω έργου.

2. Εγκρίνει την περίληψη διακήρυξης, την διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη της
δημοπράτησης.

3. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
4. Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη

συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της
Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
5. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3 διακήρυξης-
Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και ειδοποίηση και
παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβίβαση στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της
επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω πιστοποιημένου
χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς
του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1397

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας και τοποθέτηση της στα
κατασκευασμένα βάθρα στο Σπερχειό ποταμό στο Καστρί Φθιώτιδας”, Προϋπολογισμού :
500.000 €, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ



27

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.16868/8981/16/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει την δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής
του ανωτέρω έργου.

2.Εγκρίνει την περίληψη διακήρυξης, την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης.
3.Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
4.Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη

συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της
Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

5.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3 διακήρυξης-
Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και ειδοποίηση και
παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβίβαση στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της
επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω πιστοποιημένου
χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς
του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1398

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β)της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής δυτικής
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
160994/9008/16/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1.Εγκρίνει την δαπάνη για το έτος 2019 του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου
περιοχής δυτικής Φθιώτιδας» της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566.

2.Εγκρίνει την δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.

3.Εγκρίνει την περίληψη διακήρυξης, την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4.Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
5.Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη

συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

6.Εξουσιοδοτεί της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1399

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) της δημοπράτησης, β)της δαπάνης, γ) της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού»,
προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 160998/9010/16/07/
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει την δαπάνη για το έτος 2019 του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου

περιοχής Δομοκού» της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566.
2.Εγκρίνει την δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.

3.Εγκρίνει την περίληψη διακήρυξης, την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης.
4.Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
5.Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη

συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
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προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

6. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1400

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:« Εκπόνηση μελέτης
αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού», συμβατικής αμοιβής
29.758,07€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72792/3705/11-07-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση

μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού», κατά δέκα (10) μήνες ,
ήτοι μέχρι 06-06-2020 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1401

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγοντα
αντιπλημμυρικά έργα στην κοίτη του Σπερχειού ποταμού, στο τμήμα από Μερίστη μέχρι τις
εκβολές του», προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 127919/7068/11/
07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου:«Επείγοντα αντιπλημμυρικά

έργα στην κοίτη του Σπερχειού ποταμού, στο τμήμα από Μερίστη μέχρι τις εκβολές του»,
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συμβατικού ποσού 174.243,49 € χωρίς ΦΠΑ, με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα (180 )
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 21-12-2019 .

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος διαφώνησε προτείνοντας παράταση 3 μηνών και καταλογισμό
ευθυνών, «θεωρώντας ότι έχουν γίνει τα 3/4 του έργου.. Δήλωσε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα
είναι επείγοντα και ότι το Δασαρχείο καθυστερεί, διερωτήθηκε επίσης για το αν πάρθηκαν κάποια
μέτρα από πλευράς Περιφέρειας..»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1402

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο
Μαρτίνο - Λάρυμνα», (Π.Ε. Φθιώτιδας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. TΕ 138148/7660/15-
7- 2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση δρόμου Νέο

Μαρτίνο Λάρυμνα» με αναθεώρηση, κατά εξήντα (60 ) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 30-8-
2019 .

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι: «Η σύμβαση για
το έργο υπογράφτηκε το 2006..και ακόμη δεν έγινε, γιατί
α) Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις σε ορισμένα τμήματα της οδού.
β) Εκκρεμεί σύνταξη 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος.
Το τραγικό είναι ότι ζητείται παράταση 2 μηνών και φυσικά το έργο θα μείνει ημιτελές.
Ζήτησε επίσης διοικητικό έλεγχο για υπηρεσιακές παραλείψεις, καταλογισμό πολιτικών ευθυνών
όπως και προσδιορισμό ολοκλήρωσης του έργου, με την επισήμανση ότι πέραν των άλλων
εξυπηρετεί και μια σημαντική δημόσιου ενδιαφέροντος βιομηχανία της περιοχής»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1403

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλ.
δημοπρασίας του υποέργου : «Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κ.α.
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας», του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας» και κατακύρωση της σύμβασης του έργου, (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 154511/3362/8/07/
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κ.α.
στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας», του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80283.

Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ», με Α.Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 113582 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
εξήντα ένα και εβδομήντα οκτώ επί τοις εκατό (61,78%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1404

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση της 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Αντιστήριξη Πρανών
Λόγω Κατολίσθησης Εθνικής οδού Ε.Ο. 27 – Άμφισσα Θερμοπυλών-Περιοχή Αη-Λιώσα», (Π.Ε.
Φωκίδας) .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 160003/3515/16-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου «Αντιστήριξη Πρανών

Λόγω Κατολίσθησης Εθνικής οδού Ε.Ο. 27 – Άμφισσα Θερμοπυλών-Περιοχή Αη-Λιώσα» μέχρι
τις 30-09-2019 για την εκτέλεση εργασιών του έργου, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου .

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση θεωρώντας ότι η αιτιολογία δεν είναι
πειστική .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1405

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας» Υποέργο: «Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας
στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού μελέτης 3.104.460 € με ΦΠΑ., (ΠΕ
Βοιωτίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
3423/154844/9/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1) Εγκρίνει: α) την Διακήρυξη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (4412/2016), με τις

τροποποιήσεις αυτής από τους Ν.4605/19,4608/19,4609/19 καθώς και από τις εγκυκλίους που
θα προκύψουν από την ΕΑΔΗΣΥ σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων και β) τα λοιπά
συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας»
υποέργο: «Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας»,
προϋπολογισμού μελέτης 3.104.460 € με ΦΠΑ .

2) Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.

3) Ορίζει την κα. Πατσαλή Μαρία, Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ με αναπληρώτρια την κα Βήττα Δήμητρα , Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ

4) Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ δια της Προϊσταμένης της, να
εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

4.1. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.:

- Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.
Επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου είναι άνω του 1.000.000 χωρίς ΦΠΑ, η
επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:
α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο,
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με
τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE
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
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- Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής
- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.
- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός
παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.
Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου
4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της
διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να του
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
-δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσκαλεί
τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2 α της διακήρυξης),
- δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε
(5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,
- μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να
εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παραγ 4.2 ε της διακήρυξης,
- να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1406

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση πρακτικών 5 & 6 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση
αποτελέσματος του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια αυτόματων
απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με
ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
159940/5147/15/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 5/5-7-2019 & 6/15-7-2019 πρακτικά της επιτροπής του συνοπτικού

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ



33

διαγωνισμού της “Προμήθειας αυτόματων απινιδωτών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”,
συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€, που αφορούν στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντος μειοδότη.

2. Κατακυρώνει τον εν θέματι διαγωνισμό στην εταιρεία “NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΕΠΕ”, σύμφωνα με την συνημμένη προσφορά του, ήτοι:

α/α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(αριθμητικώς)

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΟ

1.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
ΤΕΜ 25 1.005,00€ Χίλια πέντε ευρώ 25.125,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 25.125,00€

Φ.Π.Α. 24%: 6.030,00€

ΣΥΝΟΛΟ: 31.155,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): Τριάντα μια χιλιάδες και εκατόν πενήντα πέντε ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1407

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για την “Προμήθεια συμβατών μελανιών
(τόνερ) για εκτυπωτές - φωτοτυπικά - μηχανήματα - συσκευές φαξ για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα”, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
160437/5155/15/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση τηςυπ’αριθμ.183486/6415/7-8-2018(ΑΔΑΜ: 18SYMV003577208)

σύμβασης για την “Προμήθεια συμβατών μελανιών (τόνερ) για εκτυπωτές - φωτοτυπικά -
μηχανήματα - συσκευές φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στη Φθιώτιδα” για ένα έτος“, με την ατομική επιχείρηση “HITEC - ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”, με
ΑΦΜ: 035597936, ως προς το άρθρο 1, χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα πέντε (5)
μηνών, ήτοι μέχρι 06-01-2020, βάσει του άρθρου 11 της διακήρυξης και του άρθρου 206 του Ν.
4412/2016.
Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 183486/6415/7-8-2018 αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1408

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση: α) Διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την ”Προμήθεια
ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2019-2020 της Π.Ε.
Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης”, συνολικού ποσού 34.800,00
€ με ΦΠΑ, β) των όρων της διακήρυξης και γ) δέσμευση πίστωσης των 34.800 € και
συγκεκριμένα 5.800 € για το έτος 2019 και 29.000 € για το έτος 2020, (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.160832/2454/16-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει: α) Την διενέργεια συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ειδών
γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού-εκτυπωτών, περιόδου 2019-2020 της Π.Ε. Φωκίδας
και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού ποσού 34.800,00 € με
ΦΠΑ β) τους όρους της διακήρυξης και γ) την δέσμευση πίστωσης του ποσού των 34.800 € και
συγκεκριμένα 5.800 € για το έτος 2019 και 29.000 € για το έτος 2020 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1409

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 32o: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1356/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
και εκ νέου έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και
οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού
194.500,00 € με ΦΠΑ, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 160363/5151/15-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1356/2019 απόφασής της, διότι η εισήγηση της υπηρεσίας ως

προς την εν λόγω απόφαση ήταν ελλιπής και εκ παραδρομής δεν ενσωματώθηκαν κομμάτια
από το πρακτικό της επιτροπής .

2. Εγκρίνει εκ νέου το υπ’ αριθμ. 4/26-6-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και
οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού
194.500,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των
αναδειχθέντων προσωρινών μειοδοτών .

3. Κηρύσσει τους προσωρινούς ανάδοχους: “Β. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - Δ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο.Ε.”
και “Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.” ως έκπτωτους, διότι δεν προσκόμισαν
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο μεν πρώτος για
τα τμήματα .
3: Προμήθεια ανταλλακτικών για φορτηγά,
10: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών πετρελαίου για Μηχανήματα Έργου και Φορτηγά, και
18: Προμήθεια ανταλλακτικών φρένων για Μηχανήματα Έργου και Φορτηγά,
και ο δεύτερος για το τμήμα 4: Επισκευή και συντήρηση - Φορτηγών - Συνεργείο.

4. Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής της
εταιρείας “Β. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - Δ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο.Ε.”, που είχε προσκομισθεί, ποσού 564,51€
(Νο. 917ILG1964153, Τράπεζα Πειραιώς).

5. Εγκρίνει την μερική κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής
της εταιρείας “Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.” που είχε προσκομισθεί, ποσού
80,64€ (Νο. 850ILG1963871, Τράπεζα Πειραιώς), η οποία αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος 4.

6. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη για το τμήμα 3 την εταιρεία “Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ -
Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.” η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, ήτοι:

Α/Α Προμηθευτής ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-Α.

3: Προμήθεια
ανταλλακτικών

18.000,00 13% 15.660,00€

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ



35

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

(ΑΦΜ:092624702)

για φορτηγά.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της διακήρυξης,
που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

7. Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την «Συντήρηση &
επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα”, στους κάτωθι προμηθευτές, σύμφωνα με την προσφορά τους:

Α/Α Προμηθευτής ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1 ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

(ΑΦΜ:059403213)

10: Προμήθεια
ανταλλακτικών

αντλιών

πετρελαίου για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

11: Επισκευή και
συντήρηση

αντλιών

πετρελαίου για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

10.000,00

4.000,00

10%

10%

9.000,00

3.600,00

2 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΑΦΜ:029626618)

21: Προμήθεια
ανταλλακτικών

για οχήματα-

Συνεργείο.

22: Επισκευή και
συντήρηση -

οχημάτων -

Συνεργείο.

10.000,00

6.000,00

10%

10%

9.000,00

5.400,00

8: Προμήθεια
ανταλλακτικών

5.000,00 15% 4.250,00

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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3 ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡ.-

ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡ.

Ο.Ε.

(ΑΦΜ:800617898)

εξατμίσεων για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

9: Επισκευή και
συντήρηση

εξατμίσεων για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

2.000,00 11% 1.780,00

4 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΑΦΜ:037365475)

20: Προμήθεια
ελαστικών για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

37.000,00 3% 35.890,00

5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.

(ΑΦΜ:091390298)

2: Επισκευή και
συντήρηση -

Μηχ/των Έργου -

Συνεργείο.

6.000,00 13% 5.220,00

6 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

(ΑΦΜ:048093041)

12: Προμήθεια
ανταλλακτικών

μηχανουργείο για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

13: Επισκευή και
συντήρηση

μηχανουργείο για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

8.000,00

3.000,00

1%

1%

7.920,00

2.970,00

7 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

(ΑΦΜ:037104828)

23: Προμήθεια
ανταλλακτικών

για Ηλεκτρολόγο

σε οχήματα.

5.000,00 8% 4.600,00

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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8 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ &

ΣΙΑ ΟΕ

(ΑΦΜ:117667975)

1: Προμήθεια
ανταλλακτικών

για μηχανήματα

έργου- Συνεργείο.

5: Προμήθεια
ανταλλακτικών

για αλατιέρες.

27.000,00

10.000,00

13%

13%

23.490,00

8.700,00

9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

(ΑΦΜ:053821400)

16: Προμήθεια
ανταλλακτικών

για υδραυλικά

συστήματα για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

5.000,00 5% 4.750,00

10 ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.

(ΑΦΜ:997947560)

18: Προμήθεια
ανταλλακτικών

φρένων για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

19: Επισκευή και
συντήρηση

φρένων για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά.

7.000,00

4.000,00

2%

2%

6.860,00

3.920,00

8. Κηρύσσει ως άγονο το τμήμα 4, λόγω αποκλεισμού του προσφέροντα/συμμετέχοντα.

9.Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση και εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ.2 του Ν.4412/2016 για τα τμήματα 4,6,7,14,15,17 και 24 που ήταν άγονα .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1410

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση: α) Διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή γενικών
υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων
έτους 2019» και β) των όρων της διακήρυξης, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.
160827/2453/16-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει: α) την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή γενικών

υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων
έτους 2019» και β) τους όρους της διακήρυξης .

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, εξηγώντας ότι: «Δεν
αντιλαμβανόμαστε γιατί ο διαγωνισμός για το 2019 γίνεται τον 8ο μήνα.. Δεν θεωρούμε σκόπιμο
να δεσμεύσουμε το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο 1 μήνα πριν αναλάβει, όταν ότι προκύψει και
αν προκύψει κάτι μπορεί να αντιμετωπισθεί όπως το αντιμετωπίζατε μέχρι σήμερα, που δεν είχε
γίνει ο διαγωνισμός.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1411

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:

161271/4971/16/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
α) Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας που

αφορούν τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

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

920,54€ 6249/30-06-
2019

1098/22-05-2019 (Πρακτικό
19ο, Θέμα: 53ο, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι), Α/Α: 2, ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ,
ΑΔΑΜ: 19AWRD005060245)

Παροχή υπηρεσιών διακίνησης
επείγουσας αλληλογραφίας
(Ταχυμεταφορές) των Υπηρεσιών
της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης
του νομού, για τα έτη 2019 - 2020
βάσει της αριθμ. 128186/4073/07-
06-2019
(ΑΔΑΜ:
19SYMV005080133) Σύμβασης, για
τον μήνα Ιούνιο 2019.

2. ΕΠΑΦΟΣ
Συστήματα
Πληροφορικής
Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου
46-48 & Κανακίδη 1
17676 Καλλιθέα
ΑΦΜ: 095345731

ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

60,76€ 4041/05-07-
2019

1329/02-07-2019
(Πρακτικό:24ο, θέμα:47ο,
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ,Α/Α:1, ΑΔΑ:
61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας
συνδρομής του ηλεκτρονικού
προγράμματος «Έπαφος» για τις
ανάγκες της Δ/νσης Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Εύβοιας.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104
Τ.Κ.11527
ΑΦΜ:0956183319
ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

1.395,00€ 30553/08-07-
2019

Αριθμ:571/12-03-2019
Πρακτικό
10ο,θέμα:62ο,α/α:5,ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ Ι,ΑΔΑ:6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ,
ΑΔΑΜ:19AWRD004625536

Παροχή υπηρεσιών που αφορά την
ανάλυση νερών, πόσιμου,
ιαματικών, θαλασσινού,
κολυμβητικών δεξαμενών,
εμφιαλωμένων καθώς και υγρών
αποβλήτων για τις ανάγκες της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Ευβοίας βάσει της
αριθμ.πρωτ.οικ.73035/2603/02-04-
2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV004722921)
σύμβασης.

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

2.050,00€ 34/09-07-2019 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 2η δόση
πληρωμής μηνός Ιουνίου σύμφωνα
με την αριθμ. πρωτ.
οικ.95590/3127/30-04
2019(ΑΔΑΜ:19SYMV004878585
2019-05-02) για τις ανάγκες της
Π.Ε. Ευβοίας.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι: «Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1412

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ./161597_4452/16-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219

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

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1
ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

6.367,71€
3.820,63€

301/30-6-2019

302/30-6-2016
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ ΑΕ

298,96€ 526321/30-6-2019 227/4-2-2019

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ

1.116,00€ 24/11-7-2019
1264/28-6-2019

1036/13-5-2019

4 ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.
ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ

403,00€ 1542/5-7-2019 94/15-1-2019

5 ΡΟΚΚΟΣ Κ.-ΡΟΚΚΟΣ
Δ. & ΣΙΑ ΕΕ

686,06€ 377/30-6-2019 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 41.134,06€ 1436/8-7-2019 473/28-2-2019

7 ΣΤΑΜΑΤΗΣΜΕΛ.
ΙΩΑΝΝΗΣ

3.997,14€ 21/4-7-2019 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓ.
ΝΙΟΚΟΛΑΟΥ

5.709,38€ 28/10-7-2019 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

9
ΚΑΝΤΖΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ &

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ

128,63€
5.044,29€
1.719,24€

682/30-6-2019

683/30-6-2019

684/30-6-2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

10 ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΣΠ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1.516,22€ 33/10-7-2019 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

11 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ ΑΕ

3.800,30€
17.216,07€
786,85€
214,63€
233,80€
4.375,44€

1108,1117,1119,1120
,1121 & 1122/30-6-

2019
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

12 DELPHICAMP
ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΠΕ

210,00€ 900/30-6-2019 985/7-5-2019

13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ

1.502,46€ 22/8-7-2019 94/15-1-2019

14 GROUP CENTER
HELLAS SECURITY

1.178.00€ 921/30-6-2019 1931/10-9-2018

15 HELLENIC CENTER OF
SECURITY

1,736.00€ 1165/27-6-2019 1931/10-9-2019

16 ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΕΜΠ ΕΠΕ 3.831,60€ 1025/2-7-2019 3381/16-5-2018

17 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

9.370,64€
4.424,59€
18.179,08€
6.920,04€

109,110, 107 &
108/01-07-2019

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος απείχε της ψηφοφορίας με την αιτιολογία ότι: «Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1413

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 36o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 23.808,00€ με Φ.Π.Α, για
την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη θέση Κατηφόρα, της Τ.Κ. Κρεμαστών,
του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, του Νομού Ευβοίας, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.007.157165/760/11/07/2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα
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 πιο κάτω δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης, για λογαριασμό των

παρακάτω ιδιωτών, οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στη θέση Κατηφόρα, της Τ.Κ. Κρεμαστών, του Δήμου Κύμης -
Αλιβερίου του Νομού Ευβοίας στις 05/07/2019, ημέρα Παρασκευή:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΦΟΡΑ, ΤΗΣ Τ.Κ.
ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΙΣ 05 &
06/07/2019.

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΜΗΧ/ΜΑ ΕΝΑΡΞ

Η ΛΗΞΗ
ΏΡΕ
Σ

ΤΙΜ
Η

ΜΕΡΙΚ
Ο

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚ
Ο

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΙΖ 4665
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ
ΒΥΤΙΟ &
ΠΙΕΣΤΙΚΟ

05/7/2019
02:00 π.μ.

06/7/2019
12:00 μ.μ. 34 60 2.040,00 489,60 2.529,60

ΒΙΕΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΕ 93838
UNIMOG ME ΒΥΤΙΟ
& ΠΙΕΣΤΙΚΟ

05/7/2019
02:00 π.μ.

06/7/2019
18:00 μ.μ. 40 60 2.400,00 576,00 2.976,00

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΕ 124900
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
& ΠΙΕΣΤΙΚΟ

05/7/2019
02:00 π.μ.

06/7/2019
02:00 π.μ. 24 60 1.440,00 345,60 1.785,60

ΓΚΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΗΗ 5013
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
& ΠΙΕΣΤΙΚΟ

05/7/2019
02:00 π.μ.

06/7/2019
18:00 μ.μ. 40 60 2.400,00 576,00 2.976,00

ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕ 121684
UNIMOG ME ΒΥΤΙΟ
& ΠΙΕΣΤΙΚΟ

05/7/2019
02:00 π.μ.

06/7/2019
18:00 μ.μ. 40 60 2.400,00 576,00 2.976,00

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ

ΒΙΕ 6520
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
& ΠΙΕΣΤΙΚΟ

05/7/2019
02:00 π.μ.

06/7/2019
18:00 μ.μ. 40 60 2.400,00 576,00 2.976,00

ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕ 135992
UNIMOG ME ΒΥΤΙΟ
& ΠΙΕΣΤΙΚΟ

05/7/2019
06:00 π.μ.

06/7/2019
18:00 μ.μ. 36 60 2.160,00 518,40 2.678,40

ΠΑΠΠΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΜΕ 70988
UNIMOG ME ΒΥΤΙΟ

05/7/2019
08:00 π.μ.

06/7/2019
12:00 μ.μ. 26 60 1.560,00 374,40 1.934,40
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Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν την υπ’ αριθ. 125/2017 απόφαση, με Α.Δ.Α 6ΤΣΒ7ΛΗ-
ΞΩΜ, από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (τακτική) της 29ης Ιουνίου 2017, του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με θέμα πρόταση Τροποποίησης της ΣΑΕΠ56600012, (αύξηση
Π/Υ για δαπάνες περιόδου 2017-2019), απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1414

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 1.140,80.00 € με ΦΠΑ,
για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Δ.Δ. Ανθοχωρίου, του Δήμου
Λεβαδέων, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.007.158470/766/12/07/2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα
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 πιο κάτω δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για λογαριασμό των παρακάτω

ιδιωτών που παρείχαν υπηρεσίες, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Δ.Δ.
Ανθοχωρίου του Δήμου Λεβαδέων στις 10-07-2019, ημέρα Τετάρτη.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΙΣ 10 & 11/07/2019.

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΏΡΕΣ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΚΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΗΗ 5013
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
& ΠΙΕΣΤΙΚΟ

10/7/2019
18:30
μ.μ.

11/7/2019
02:30
π.μ.

8 60 480,00 115,20 595,20

ΜΕ 93839
ΜΗΧΑΝ. ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ

10/7/2019
18:30
μ.μ.

11/7/2019
02:30
π.μ.

8 55 440,00 105,60 545,60

ΣΥΝΟΛΟ 920,00 220,80 1.140,80

Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν την υπ’ αριθ. 125/2017 απόφαση, με Α.Δ.Α
6ΤΣΒ7ΛΗ-ΞΩΜ, από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (τακτική) της 29ης Ιουνίου 2017, του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με θέμα πρόταση Τροποποίησης της
ΣΑΕΠ56600012, (αύξηση Π/Υ για δαπάνες περιόδου 2017-2019), απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1415

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. οικ.151161_651/04-07-2019 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, (Αποδοχή του 1ου πρακτικού της επιτροπής σχετικά με τους

& ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΚΒ 1450
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
& ΠΙΕΣΤΙΚΟ

05/7/2019
02:00 π.μ.

06/7/2019
18:00 μ.μ. 40 60 2.400,00 576,00 2.976,00

ΣΥΝΟΛΟ 19.200,00 4608,00 23.808,00

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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χρηματικούς καταλόγους 2015-2018 παγίων και αρδευτικών τελών σχετικά με το Κωπαϊδικό
πεδίο), (Π.Ε. Βοιωτίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ/ 155731_4227/09-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ 151161_651/04-07-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη

Βοιωτίας που αφορά στην αποδοχή του 1ου πρακτικού ενστάσεων (26-06-2019) της
επιτροπής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με
το άρθρο 20 του κανονισμού άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου και την τροποποίηση
των χρηματικών καταλόγων 2015-2018 παγίων και αρδευτικών τελών με όσες αλλαγές
επιφέρουν:

Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ

ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚ

Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΚΤΑΣ
Η ΣΕ
ΣΤΡ.

ΤΕΛΗ ΠΟΥ
ΧΡΕΩΘΗΚ
ΑΝ (ΠΑΓΙΑ

&
ΑΡΔΕΥΤΙΚ

Α) ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΠΟΔΟΧ
Η

ΕΝΣΤΑΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΙΩΣ
ΗΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ

1 1/10-12-18
ΜΠΑΡΚΩΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟ 4272571346005 32,47 324,7 ΝΑΙ 194,82

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

2 2/10-12-18
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 4252588441025 27,98 279,8 ΝΑΙ 167,88

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

3 3/10-12-18
ΖΕΡΒΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΣΤΡΟ 4262639630004 29,2 ΌΧΙ 0,00

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΧΡΕΩΘΕΙ
ΤΕΛΗ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

4 4/10-12-18
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΒΑΓΙΑ 4262487111002 11,8 47,08 ΝΑΙ 47,08

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

5 4/10-12-18
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΒΑΓΙΑ 4262487111006 13,4 53,56 ΝΑΙ 53,56

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

6 5/10-12-18
ΔΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΓΙΑ 4262487111659 5,5 22,00 ΝΑΙ 22,00

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

7 9/17-12-18
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 4292633603001 15,0 59,84 ΝΑΙ 59,84

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

8 10/17-12-18
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΣΤΡΟ 4292630312006 51,3 205,32 ΝΑΙ 205,32

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

9 14/9-1-19 ΖΙΩΓΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ 4272490919002 12,0 108,0 ΝΑΙ 60,00 ΔΑΥΛΩΣΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

10 15/10-1-19
ΜΠΕΘΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 4292532862003 4,17 16,68 ΝΑΙ 16,68

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

11 16/11-1-19
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΣΤΡΟ 4292633603111 19,97 39,94 ΝΑΙ 39,94

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2015

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

12 16/11-1-19
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΣΤΡΟ 4292633603111 19,97 79,88 ΝΑΙ 79,88

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2016

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

13 17/11-1-19
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 4292633603111 19,96 79,84 ΝΑΙ 79,84

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

14 17/11-1-19
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 4292633603111 19,97 79,88 ΝΑΙ 79,88

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

15 18/11-1-19
ΜΠΑΪΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ 4212487768016 15,74 62,96 ΝΑΙ 62,96

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ
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Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ

ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚ

Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΚΤΑΣ
Η ΣΕ
ΣΤΡ.

ΤΕΛΗ ΠΟΥ
ΧΡΕΩΘΗΚ
ΑΝ (ΠΑΓΙΑ

&
ΑΡΔΕΥΤΙΚ

Α) ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΠΟΔΟΧ
Η

ΕΝΣΤΑΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΙΩΣ
ΗΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ

16 19/15-1-19
ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4202520442004 13,99 139,9 ΝΑΙ 83,94

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

17 20/16-1-19
ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ 4292633603003 21,34 85,36 ΝΑΙ 85,36

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

18 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4332610533004 72,4 651,78 ΝΑΙ 362,10
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

19 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4322619209003 39,1 351,54 ΝΑΙ 195,30
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

20 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4322619209007 20,0 180,27 ΝΑΙ 100,15
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

21 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4322617536002 10,2 91,8 ΝΑΙ 51,00
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

22 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4322615936111 30,0 269,73 ΝΑΙ 149,85
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

23 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4322614156001 30,4 273,78 ΝΑΙ 152,10
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

24 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4322612054111 11,2 100,71 ΝΑΙ 55,95
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

25 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4312619955111 16,4 147,96 ΝΑΙ 82,20
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

26 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4312618070002 42,8 385,29 ΝΑΙ 214,05
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

27 21/16-1-19 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 4312615964111 48,5 436,68 ΝΑΙ 242,60
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

28 22/16-1-19
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟ 4322612054002 69,4 624,33 ΝΑΙ 346,85

ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΣΔΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

29 23/16-1-19 ΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 4282583200115 14,4 57,72 ΝΑΙ 57,72
ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

30 23/16-1-19 ΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 4282583200012 26,4 105,64 ΝΑΙ 105,64
ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

31 24/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΑ 4272487593004 1,49 5,96 ΝΑΙ 5,96

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

32 24/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΑ 4272487593004 1,49 5,96 ΝΑΙ 5,96

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

33 24/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΑ 4272487593001 1,2 4,8 ΝΑΙ 4,80

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

34 24/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΑ 4272487593001 1,17 4,68 ΝΑΙ 4,68

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

35 24/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΑ 4272483869004 28,31 113,24 ΝΑΙ 113,24

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

36 24/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΑ 4272483869001 24,99 99,96 ΝΑΙ 99,96

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

37 24/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΑ 4272483869004 52,97 211,88 ΝΑΙ 211,88

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

38 25/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΙΑ 4282492534007 59,96 599,6 ΝΑΙ 599,60

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ

ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚ

Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΚΤΑΣ
Η ΣΕ
ΣΤΡ.

ΤΕΛΗ ΠΟΥ
ΧΡΕΩΘΗΚ
ΑΝ (ΠΑΓΙΑ

&
ΑΡΔΕΥΤΙΚ

Α) ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΠΟΔΟΧ
Η

ΕΝΣΤΑΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΙΩΣ
ΗΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ

39 25/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΙΑ 4282492534003 14,22 56,88 ΝΑΙ 56,88

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

40 25/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΙΑ 4282491109003 18,35 73,4 ΝΑΙ 73,40

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

41 25/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΙΑ 4282492534007 60,19 601,9 ΝΑΙ 601,90

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

42 25/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΙΑ 4282492534003 14,08 56,32 ΝΑΙ 56,32

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

43 25/21-1-19
ΤΖΟΥΝΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΙΑ 4282491109003 18,56 74,24 ΝΑΙ 74,24

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

44 90/15-5-18
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟ 4252607105005 43,7 174,68 ΝΑΙ 174,68

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017-
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ 2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

45 90/15-5-18
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟ 4252594999005 75,6 302,44 ΝΑΙ 302,44

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017-
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ 2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

46 26/23-1-19
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟ 4252607105005 43,7 174,68 ΝΑΙ 174,68

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

47 26/23-1-19
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΟ 4252594999005 75,6 302,44 ΝΑΙ 302,44

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

48 89/15-5-18
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟ 4252594999111 69,4 277,8 ΝΑΙ 277,80

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017-
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ 2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

49 27/23-1-19
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟ 4252594999111 69,4 277,8 ΝΑΙ 277,80

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

50 30/13-2-19
ΚΟΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟ 4292630312003 52,15 208,6 ΝΑΙ 208,60

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

51 31/18-2-19 ΗΛΙΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΑΥΛΟ 4192572706007 9,8 88,2 ΝΑΙ 49,00
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

52 31/18-2-19 ΗΛΙΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΑΥΛΟ 4192563293006 25,47 254,7 ΝΑΙ 152,82
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

53 32/18-2-19
ΓΡΟΥΝΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΤΙΝΟ 4252608618003 8,67 34,68 ΝΑΙ 34,68

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

54 32/18-2-19
ΓΡΟΥΝΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΤΙΝΟ 4252608618005 32,47 129,88 ΝΑΙ 129,88

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

55 33/20-2-19 ΧΑΤΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 4302544404001 1,5 6,0 ΝΑΙ 6,00
ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

56 34/26-2-19
ΠΙΚΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Σ

4162490430002
,00 19,67 177,,03 ΝΑΙ 98,35

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΗΜΟΥ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ

ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚ

Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΚΤΑΣ
Η ΣΕ
ΣΤΡ.

ΤΕΛΗ ΠΟΥ
ΧΡΕΩΘΗΚ
ΑΝ (ΠΑΓΙΑ

&
ΑΡΔΕΥΤΙΚ

Α) ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΠΟΔΟΧ
Η

ΕΝΣΤΑΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΙΩΣ
ΗΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ

57 35/28-2-19
ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ 4212513998002 12,06 120,6 ΝΑΙ 72,36

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

58 35/28-2-19
ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ 4202542074006 7,66 76,6 ΝΑΙ 45,96

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

59 36/6-3-19
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟ 4252608618001 39,1 156,4 ΝΑΙ 156,40

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

60 86/7-3-18
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 4272521405006 5,09 50,9 ΌΧΙ 0,00

ΜΗΔΙΚΗ-
ΟΣΔΕ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

61 37/14-3-19 ΛΑΙΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΣΤΡΟ 4292633603005 21,52 86,08 ΝΑΙ 86,08
ΕΞΩΚΩΠΑΙΔΙ
ΚΟ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

62 39/28-3-19
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟ 4182613114005 12,57 113,13 ΝΑΙ 62,85

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

63 39/28-3-19
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟ 4182616520003 10,8 97,2 ΝΑΙ 54,00

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

64 39/28-3-19
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟ 4182613457006 13,86 124,74 ΝΑΙ 69,30

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

65 39/28-3-19
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟ 4182614107005 4,98 44,82 ΝΑΙ 24,90

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

66 88/14-3-18
ΚΩΤΣΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 4132648873013 13,01 130,1 ΝΑΙ 78,06

ΑΡΔΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ-
ΧΡΗΣΗ2016

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

67 40/15-4-19
ΛΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ 4192524907001 17,83 160,47 ΝΑΙ 89,15

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

68 40/15-4-19
ΛΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ 4192509898005 15,01 150,1 ΝΑΙ 90,06

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

69 40/15-4-19
ΛΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ 4192509898006 4,99 49,9 ΝΑΙ 29,94

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

70 40/15-4-19
ΛΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ 4192509138003 10,32 103,2 ΝΑΙ 61,92

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

71 41/18-4-19
ΡΑΜΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΣ 4102631246007 12,63 113,67 ΝΑΙ 113,67

ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚ
ΑΝ ΑΠΌ
ΔΗΜΟ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
-ΠΡΟΓΡ/ΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

72 91/22-5-18
ΡΙΖΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΣ 4152589210004 11,48 114,8 ΌΧΙ 0,00

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜ
Η

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ
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Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ

ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚ

Ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΚΤΑΣ
Η ΣΕ
ΣΤΡ.

ΤΕΛΗ ΠΟΥ
ΧΡΕΩΘΗΚ
ΑΝ (ΠΑΓΙΑ

&
ΑΡΔΕΥΤΙΚ

Α) ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΠΟΔΟΧ
Η

ΕΝΣΤΑΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΙΩΣ
ΗΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ

73 87/8-3-18
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΣ 4122625091008 33,75 303,75 ΝΑΙ 168,75

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ
ΟΠΕΚΕΠΕ-
ΧΡΗΣΗ2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

74 28/12-2-19
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΣ 4182560251004 16,74 150,66 ΝΑΙ 83,70

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ
ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

75 29/12-2-19
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ

ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΣ 4182560251006 14,47 130,23 ΝΑΙ 72,35

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ
ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

76 29/12-2-19
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ

ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΣ 4112638583002 10,56 94,95 ΝΑΙ 52,75

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ
ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

77 6/17-12-18
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ
ΠΑΓΩΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟ 4192583875398 7,58 68,22 ΝΑΙ 37,90

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

78 6/17-12-18
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ
ΠΑΓΩΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟ 4242582514398 6,76 60,84 ΝΑΙ 33,80

ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

79 12/19-12-18
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΣ 4102636553009 15,47 139,23 ΝΑΙ 139,23

ΕΞΩΚΩΠΑΪΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

80 13/28-12-18
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΣ 4172570546004 9,50 85,5 ΌΧΙ 0,00

81 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4262483834112 51,88 466,92 ΝΑΙ 259,40

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

82 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4262483251632 56,70 510,3 ΝΑΙ 283,50

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

83 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4262480332003 19,46 175,14 ΝΑΙ 97,30

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

84 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4262480332777 7,98 71,82 ΝΑΙ 39,90

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

85 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4262480107698 7,05 63,45 ΝΑΙ 35,25

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

86 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4262480107584 8,38 75,42 ΝΑΙ 41,90

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

87 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4252492601003 7,47 67,23 ΝΑΙ 37,35

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

88 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4252492601777 9,5 85,5 ΝΑΙ 47,50

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

89 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4252487638999 52,34 471,06 ΝΑΙ 261,70

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

90 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4252479786666 15,53 139,77 ΝΑΙ 77,65

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
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ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
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ΕΚΤΑΣ
Η ΣΕ
ΣΤΡ.

ΤΕΛΗ ΠΟΥ
ΧΡΕΩΘΗΚ
ΑΝ (ΠΑΓΙΑ

&
ΑΡΔΕΥΤΙΚ

Α) ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΠΟΔΟΧ
Η

ΕΝΣΤΑΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΙΩΣ
ΗΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ

91 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4252479786001 5,23 47,07 ΝΑΙ 26,15

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

92 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4252478692878 13,1 131,00 ΝΑΙ 78,60

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

93 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4252478692879 14,00 126,00 ΝΑΙ 70,00

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

94 38/19-3-19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΜ
ΑΤΙ 4252476675888 6,99 62,91 ΝΑΙ 34,95

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΌ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

95 42/20-5-19
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 4292630312004 12,72 25,44 ΝΑΙ 25,44

ΕΞΩΚΩΠΑΙΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2015

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

96 42/20-5-19
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 4292630312004 12,72 50,88 ΝΑΙ 50,88

ΕΞΩΚΩΠΑΙΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2016

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

97 42/20-5-19
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 4292630312004 12,72 50,88 ΝΑΙ 50,88

ΕΞΩΚΩΠΑΙΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2017

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

98 42/20-5-19
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 4292630312004 12,72 50,88 ΝΑΙ 50,88

ΕΞΩΚΩΠΑΙΔΙ
ΚΟ-ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

99 43/20-5-19
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟ 4202585299003 6.44 64,4 ΌΧΙ 0,00

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜ
Η

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

10
0 43/20-5-19

ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟ 4202581899002 6,99 69,9 ΌΧΙ 0,00

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜ
Η

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

10
1 43/20-5-19

ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟ 4192595670003 58,85 588,5 ΌΧΙ 0,00

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜ
Η

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗ

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε Λευκή ψήφο, δηλώνοντας τα εξής: «Το συγκεκριμένο
θέμα αφορά την έγκριση απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, που αφορά στην αποδοχή
του 1ου πρακτικού ενστάσεων της επιτροπής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων η οποία
έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου και
την τροποποίηση των χρηματικών καταλόγων 2015-2018 παγίων και αρδευτικών τελών με όσες
αλλαγές επιφέρουν…..
Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της ένστασης σε όσους καλούνται να
καταβάλλουν αρδευτικά τέλη, που προκύπτουν από αυτόν τον τρόπο οργάνωσης του αρδευτικού
συστήματος της Κωπαίδας…. Και θα συμφωνήσουμε.
Κατά την άποψή μας, το ισχύον σύστημα και ο κανονισμός άρδευσης είναι κοινωνικά άδικοι….
Πλήττουν τους μικρομεσαίους αγρότες και συντελούν στην υπερχρέωση τους με στόχο την
συγκέντρωση της Κωπαιδικής γης σε χέρια λίγων….μεγαλοαγροτών…..
Το αντιπαλεύουμε και επιδιώκουμε ουσιαστικές αλλαγές. »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1416

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 63.612,00 €, με ΦΠΑ 24%,
για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
με τίτλο: Έγκριση απευθείας μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής
υπηρεσιών, για πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας
(Καθαρισμοί Αντιπυρικών Λουρίδων και Οδών), (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 160817/804/
16/07/2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης για λογαριασμό των παρακάτω ιδιωτών

που υπηρεσία σε εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού
Βοιωτίας (Καθαρισμοί Αντιπυρικών Λουρίδων και Οδών), του ποσού των 63.612,00 Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας του έτους 2019
ήτοι:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΟΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ).

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕ-116110
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D9 01/07/2019 15/07/2019 80 95 7.600,00 1.824,00 9.424,00

ΜΕ 130448
ΦΟΡΤΩΤΗΣ.-
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ

01/07/2019 15/07/2019 80 50 4.000,00 960,00 4.960,00

ΑΦΟΙ ΒΟΓΓΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΜΕ 130160
ΜΗΧΑΝ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB)

01/07/2019 15/07/2019 60 55 3.300,00 792,00 4.092,00

ΒΙΕΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΕ 93838
UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠ.

01/07/2019 15/07/2019 30 60 1.800,00 432,00 2.232,00

ΜΕ 34834
ΜΗΧΑΝ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB)

01/07/2019 15/07/2019 30 55 1.650,00 396,00 2.046,00

ΓΚΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 61718
ΦΟΡΤΩΤΗΣ.-
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ

01/07/2019 15/07/2019 50 55 2.750,00 660,00 3.410,00

ME 93839
ΜΗΧΑΝ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB)

01/07/2019 15/07/2019 50 55 2.750,00 660,00 3.410,00

ΚΑΛΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ

ΜΕ 93849
ΜΗΧΑΝ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB)

01/07/2019 15/07/2019 50 55 2.750,00 660,00 3.410,00

ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ.

ΜΕ 93433
UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠ.

01/07/2019 15/07/2019 50 60 3.000,00 720,00 3.720,00

ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 61745
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
(GRADER)

01/07/2019 15/07/2019 50 55 2.750,00 660,00 3.410,00

ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ

ΜΕ 88631
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
(GRADER)

01/07/2019 15/07/2019 50 55 2.750,00 660,00 3.410,00

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ME 116124
ΜΗΧΑΝ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB)

01/07/2019 15/07/2019 40 55 2.200,00 528,00 2.728,00

ΚΩΤΣΑΔΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ

ΜΕ 96313
ΜΗΧΑΝ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB)

01/07/2019 15/07/2019 20 55 1.100,00 264,00 1.364,00

ΜΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕ 120349
ΜΗΧΑΝ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB)

01/07/2019 15/07/2019 40 55 2.200,00 528,00 2.728,00

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕ 101978
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ

01/07/2019 15/07/2019 80 65 5.200,00 1.248,00 6.448,00

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του Γεωργίου

ΜΕ 70778
ΜΗΧΑΝ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB)

01/07/2019 15/07/2019 50 55 2.750,00 660,00 3.410,00
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ΧΑΤΖΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 101997
ΕΚΣΚ-ΦΟΡΤ. (J.C.B) 01/07/2019 15/07/2019 50 55 2.750,00 660,00 3.410,00

ΣΥΝΟΛΟ: 51.300,00 12.312,00 63.612,00

Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την ΣΑΕΠ56600012 που τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 125/2017
απόφαση, με Α.Δ.Α: 6ΤΣΒ7ΛΗ-ΞΩΜ, από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (τακτική) της 29ης
Ιουνίου 2017, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με θέμα πρόταση
Τροποποίησης της ΣΑΕΠ56600012, (αύξηση Π/Υ για δαπάνες περιόδου 2017-2019).

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας ότι: «Δεν συμφωνούμε
με την απευθείας ανάθεση…..
Αντιπροτείνουμε διαγωνιστική διαδικασία, προσωρινά και μέχρι την διαμόρφωση δυνατότητας της
Περιφέρειας να αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα προβλήματα με δικά της μέσα.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1417

ΘΕΜΑ 40o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 161673_4463/16-07-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι

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

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΩΝ FANCOIL ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΟΣ FANCOIL ΣΤΙΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ

ΑΦΜ 147700000

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1375/9-7-2019

ΑΔΑ

6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ
073.1311.01

2991/15-7-2019

ΑΔΑ

ΩΒ4Υ7ΛΗ-ΩΕΦ 3.799,36€

2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΥΤΙΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ 084060719

Δ.Ο.Υ.

1375/9-7-2019

ΑΔΑ

6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ
073.1699.01

2990/15-7-2019

ΑΔΑ

69ΒΤ7ΛΗ-ΔΨΘ

496,00€
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A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΛΑΧΟΣ Π.
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ 045158277

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1330/2-7-2019

ΑΔΑ

61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ
073.1699.01

2949/4-7-2019

ΑΔΑ

ΩΦ2Ν7ΛΗ-ΙΝΘ
938,55€

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 24
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚ
ΩΝ ΦΡΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤ/ΡΩΝ

ΣΥΡΜΟΣ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΦΜ 094338686

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

985/7-5-2019

ΑΔΑ

6ΔΠ57ΛΗ-95Μ
073.1699.01

2465/10-5-2019

ΑΔΑ

ΩΠΞ57ΛΗ-Β4Λ
833,28€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1418

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 154827_4209/16-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες,

προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019, ως έξης:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δέσμευση ποσού για
καταβολή αποδοχών,
επιδομάτων κλπ παρελθόντων
ετών σε εκτελεση δικαστικών
αποφάσεων αρ. 17/2019
δικαστική απόφαση από το
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς

02.05.073.0288.
01

καταβολή
αποδοχών,
επιδομάτων κλπ
παρελθόντων
ετών σε εκτελεση
δικαστικών
αποφάσεων

25.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00

2

Κάλυψη δαπάνης για
μετάφραση εγγράφου με αρ.
πρωτ. 25569/3989/2-7-2012,
από την Γερμανική στη
Ελληνική γλώσσα, για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Μετ/ρων, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

136,40 28.718,80 23.958,24 4.760,56

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 25.136,40 103.718,80 73.958,24 29.760,56

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1419

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ



52

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε.
Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 153551/4815/08-07-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2019, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το 2019,
ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜ

Ο
ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1

παροχή υπηρεσιών για την
επισκευή – συντήρηση του
ΚΗΗ 6149 (LADA 4X4) της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Εύβοιας
Έγγραφο 128521/4088/5-
7-2019 του Τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων 378,20 24.800,00

13.660,56

10.761,24

2

προμήθειας
ανταλλακτικών, υλικών για
την επισκευή – συντήρηση
του ΚΗΗ 6149 (LADA 4X4)
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
19REQ005072675
Έγγραφο 128500/4087/5-
7-2019 του Τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1321.
01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς 1.053,00 13.730,00

0,00
12.677,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.431,20 38.530,00 13.660,56 23.438,24

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1420

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Προϋπολογισμό
Δ.Ε., για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης ταρτάν στο γήπεδο του 1ου
Γυμνασίου Καρπενησίου, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 152726/2928/9
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης για προμήθεια και τοποθέτηση

ταρτάν στο γήπεδο του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:
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Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε
Ποσό

δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου

προϋπολογισμο
ύ και

αναμορφώσεις
έτους 2019

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια και τοποθέτηση
ταρτάν στο γήπεδο του 1ου
Γυμνασίου Καρπενησίου,
σύμφωνα με τις υπ. αριθμ.
17/2019 (έγκριση Τεχνικού
Προγ/τος 2019) &
136/2019 (2η τροποποίηση
Τ.Π) αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Π.Στ.Ε., στο οποίο
εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο
(ΚΑΠ 2019)
19REQ005229120

03.071
9779.01

Εκτέλεση λοιπών

έργων που δεν

κατονομάζονται

ειδικά

(Προμήθεια και

τοποθέτηση ταρτάν

στο γήπεδο του

γυμνασίου

Καρπενησίου)

74.000,00
739.067,11 427.741,87 237.325,24

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1421

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία, (προμήθεια εξαρτημάτων αυτοκινήτων (αλυσίδες,
εξάτμιση, ζάντες, κ.α.) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 147351/1830/11
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, στους

προμηθευτές οι οποίοι αναδείχθηκαν υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», και
αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75
του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α΄),

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1422

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (τοποθέτηση μακετών σε λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας) – (Π.Ε.
Ευρυτανίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 154225/3078/8
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των δαπανών στους κάτωθι οικονομικούς φορείς,

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

Δαπάνη Προμηθευτής Απόφαση
Έγκρισης

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
( ΜΕ ΦΠΑ)
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Δαπάνης
Ο.Ε

1) Επιμέλεια δημιουργικού
δύο (2) μακετών πίσω όψης
λεωφορείων (παμπρίζ)

2) Κάλυψη πίσω όψης 15
λεωφορείων (τοποθέτηση &
αποξήλωση των δύο μακετών)

3) Ενοικίαση πίσω όψης 15
λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν.
Ευρυτανίας

Κοκοτίνης Β. Δημήτριος
Ευγενίου Αιτωλού 3,
36100 Καρπενήσι

ΑΦΜ:110958710
Δ.Ο.Υ.: Καρπενησίου

ARTEGA
Μονοπρώσωπη ΙΚΕ,
Λεωφ. Ηρακλείου 350,
14231 Ν. Ιωνία

ΑΦΜ:801139949
Δ.Ο.Υ.: Νέας Ιωνίας

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ , Λεωφ.
Ηρακλείου 350,
14231 Ν. Ιωνία

ΑΦΜ:801139949
Δ.Ο.Υ.: Νέας Ιωνίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
635-11/18-
3-2019

ΑΔΑ:
Ψ0447ΛΗ-
ΨΜ3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
635-11/18-
3-2019

ΑΔΑ:
Ψ0447ΛΗ-
ΨΜ3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
635-11/18-
3-2019

ΑΔΑ:
Ψ0447ΛΗ-
ΨΜ3

03. 071

9899.

01

03. 071

9899.

01

03. 071

9899.

01

Αρ. Δέσμευσης
63815/987
20/03/2019

Α/Α 2040

ΑΔΑ:Ω4ΙΣ7ΛΗ-
ΩΡ0

Αρ. Δέσμευσης
63815/987
20/03/2019

Α/Α 2040

ΑΔΑ:Ω4ΙΣ7ΛΗ-
ΩΡ0

Αρ. Δέσμευσης
63815/987
20/03/2019

Α/Α 2040

ΑΔΑ:Ω4ΙΣ7ΛΗ-
ΩΡ0

421,60
EΥΡΩ

8.928,00

ΕΥΡΩ

12.889,80

ΕΥΡΩ

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε Λευκή ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση, «εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του

για το ύψος της δαπάνης .. αλλά και για το ότι, ήδη το επιδοτούμενο ΚΤΕΛ ζητά χρήματα για την
τοποθέτηση των μακετών.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1423

ΘΕΜΑ 46o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό και Προϋπολογισμό
Δ.Ε της Π.Ε. Ευρυτανίας για δαπάνες προμηθειών, επισκευών, καταβολής μισθωμάτων
οικονομικού έτους 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 160803/3156/16
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, παροχή
υπηρεσιών (για επισκευές & συντήρηση), καταβολής μισθωμάτων για στέγαση, που πρόκειται
να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ

ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης για
επισκευή και συντήρηση
του ΚΗΙ4362 επιβατικού
οχήματος της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

235,60 16.000,00 2.201,00 13.563,40

2

Πληρωμή δαπάνης για
επισκευή και συντήρηση
του ΚΗΥ3799 επιβατικού
οχήματος της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

148,80 16.000,00 2.436,60 13.414,60

3

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ανταλλακτικών
για την επισκευή και
συντήρηση του ΚΗΙ4362
επιβατικού οχήματος της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας..

03.073.
1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

373,61 15.287,00 1.917,04 12.996,35

4

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ελαστικών για
τις ανάγκες των ΙΤΝ4736
και ΚΗΥ3800 επιβατικών
οχημάτων της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

720,00 15.287,00 2.290,65 12.276,35

5

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ελαστικών για
τις ανάγκες των ΚΗΙ4356
και ΚΗΙ4362 επιβατικών
οχημάτων της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

1.019,28 15.287,00 3.010,65 11.257,07

6

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ανταλλακτικών
για την επισκευή και
συντήρηση του ΚΗΥ3799
επιβατικού οχήματος της
Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ευρυτανίας..

03.073.
1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

260,40 15.287,00 4.029,93 10.996,67

7

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ελαστικών για
τις ανάγκες των ΙΤΝ4736,
ΚΗΥ3776,
ΚΗΥ9367,ΚΗΥ3798,
ΚΗΥ3797 & ΚΗΥ3799
επιβατικών οχημάτων της
Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Ευρυτανίας.
19REQ005264177

03.073.
1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

2.140,00 15.287,00 4.290,33 8.856,67

8

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας δέκα (10)
υπολογιστών,
περιφερειακού εξοπλισμού
και λογισμικού, για τις
ανάγκες εύρυθμης
λειτουργίας των γραφείων

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτω
ν και λοιπών

υλικών

10.540,00 24.800,00 3.323,72 10.936,28

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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της Π.Ε.Ευρυτανίας.
19REQ005258955

9

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή διαφόρων
δαπανών (στέγαση
εκλογικών τμημάτων) για
τη διενέργεια των
αυτοδιοικητικών εκλογών
της 26ης Μαΐου 2019 και
των επαναληπτικών τους,
καθώς και των εκλογών
για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου 2019.

03.073.
5261.01

Διάφορες
δαπάνες για τη
διενέργεια

βουλευτικών,
κοινοτικών,
δημοτικών
εκλογών και
ευρωεκλογών

600,00 26.000,00 21.000,00 4.400,00

10

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας αλυσίδων για
τις ανάγκες των ΚΥ7411,
ΚΗΥ9400 και ΚΗΥ4379
οχημάτων μηχανημάτων
της ΔΤΕ της Π.Ε.Ε που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(14) με τίτλο ‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας,
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005240075

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 2.338,00 928.952,45 346.286,13 580.328,32

11

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας αλυσίδων για
τις ανάγκες του ΚΥ452
εκχιονιστικού
μηχανήματος της ΔΤΕ της
Π.Ε.Ε που εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(14) με τίτλο ‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας,
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005241416

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 1.814,52 928.952,45 348.624,13 578.513,80

12

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ανταλλακτικών
και επισκευών για τις
ανάγκες των ΚΥ452,
ΚΥ453, ΚΥ3154,
ΜΕ121636ΙΧ,
ΜΕ123350ΙΧ και ΚΥ3158
οχημάτων μηχανημάτων
της ΔΤΕ της Π.Ε.Ε, που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(14) με τίτλο ‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 9.668,28 928.952,45 350.438,65 568.845,52
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οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας,
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005242195

13

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ανταλλακτικών
και επισκευών για τις
ανάγκες του ΜΕ133079
εκχιονιστικού μηχανήματος
της ΔΤΕ της Π.Ε.Ε που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(14) με τίτλο ‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας,
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005243069

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 1.290,11 928.952,45 360.106,93 567.555,41

14

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας αλυσίδων για
τις ανάγκες των
ΜΕ121635ΙΧ και ΚΗΥ9376
οχημάτων μηχανημάτων
της ΔΤΕ της Π.Ε.Ε που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(14) με τίτλο ‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας,
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005243138

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 3.534,00 928.952,45 361.397,04 564.021,41

15

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ανταλλακτικών
και επισκευών για τις
ανάγκες των ΙΧ133079,
ΚΥ460 και ΙΧ93851
οχημάτων μηχανημάτων
της ΔΤΕ της Π.Ε.Ε που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(14) με τίτλο ‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας,
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005255091

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 8.977,60 928.952,45 364.931,04 555.043,81

16

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ελαστικών για
τις ανάγκες των ΚΗΙ4373,
ΚΗΙ4374, ΚΗΥ9375 και
ΚΗΥ9389 οχημάτων
αυτοκινήτων της ΔΤΕ της
Π.Ε.Ε, που εντάσσεται στο

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 1.944,00 928.952,45 373.908,64 553.099,81
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ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(15) με τίτλο ‘Προμήθεια
ελαστικών στόλου
οχημάτων & μηχανημάτων
έργων Π.Ε.Ευρυτανίας
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005274149

17

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ελαστικών για
τις ανάγκες των ΚΗΥ9365
και ΚΗΥ3753 οχημάτων
αυτοκινήτων της ΔΤΕ της
Π.Ε.Ε, που εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(15) με τίτλο ‘Προμήθεια
ελαστικών στόλου
οχημάτων & μηχανημάτων
έργων Π.Ε.Ε έτους 2019’’
σύμφωνα με την 146/2019
απόφαση του Περ.
Συμβουλίου Π.Σ.Ε.

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 720,00 928.952,45 375.852,64 552.379,81

18

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ανταλλακτικών
και επισκευών για τις
ανάγκες του ΜΕ93852ΙΧ
μηχανήματος της ΔΤΕ της
Π.Ε.Ε, που εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(14) με τίτλο ‘’Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας,
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005265424

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 2.499,46 928.952,45 376.572,64 549.880,35

19

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ελαστικών για
τις ανάγκες του ΚΥ3151
μηχανήματος της ΔΤΕ της
Π.Ε.Ε, που εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(15) με τίτλο ‘Προμήθεια
ελαστικών στόλου
οχημάτων & μηχανημάτων
έργων Π.Ε.Ευρυτανίας
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005274283

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 7.440,00 928.952,45 379.072,10 542.440,35
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20

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ελαστικών για
τις ανάγκες των ΙΤΝ6112 &
ΙΤΝ6114 οχημάτων της
ΔΤΕ της Π.Ε.Ε, που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(15) με τίτλο ‘Προμήθεια
ελαστικών στόλου
οχημάτων & μηχανημάτων
έργων Π.Ε.Ευρυτανίας
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005274461

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 1.359,04 928.952,45 386.512,10 541.081,31

21

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ελαστικών για
τις ανάγκες του
ΜΕ93890ΙΧ οχήματος της
ΔΤΕ της Π.Ε.Ε, που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(15) με τίτλο ‘Προμήθεια
ελαστικών στόλου
οχημάτων & μηχανημάτων
έργων Π.Ε.Ευρυτανίας
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 146/2019 απόφαση
του Περ. Συμβουλίου
Π.Σ.Ε.
19REQ005276300

03.071.9
459.01 Διάφορα Έργα 8.850,00 928.952,45 387.871,14 532.231,31

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης και ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσαν λευκή ψήφο ως προς τους
α/α 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 21 που αφορούν σε δαπάνες προμήθειας ελαστικών και
υπολογιστών .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1424

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 161347/3157/16
Ιουλίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση των πιο κάτω δαπανών στους προμηθευτές οι οποίοι αναδείχθηκαν

υποψήφιοι ανάδοχοι έπειτα από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε

.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1425

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες οδοιπορικών (Αύγουστος - Σεπτέμβριος)
των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας, οικονομικού έτους 2019.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
154959/5011/09/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για οδοιπορικά υπαλλήλων ΠΕ

Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, Οικονομικού έτους 2019, ως εξής:

1

Προμήθεια ανταλλακτικών
φωτοτυπικών μηχανημάτων:
UTAX CD-1216,SHARP
AR-153EN, CANON IR-
2230, SHARP AR-5623D,
SHARP AR-M207) της ΠΕ
Ευρυτανίας

ΜΗΤΣΙΟΣ Κ. & ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 33 –
ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ
ΑΦΜ 998438590
ΔΟΥ. ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
24/2-7-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 1317

ΑΔΑ61ΒΚ7ΛΗ-
Μ0Κ

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
1329

Αρ. Δέσμευσης
150830/2871/03-07-

2019
Α/Α 2845

ΑΔΑΩΥ67ΛΗ-ΕΡΦ

850,00
ΕΥΡΩ

2

επισκευή φωτοτυπικών
μηχανημάτων: UTAX CD-
1216,SHARP AR-
153EN,CANON IR-
2230,SHARP AR-5623D,
SHARP AR-M207) της ΠΕ
Ευρυτανίας

ΜΗΤΣΙΟΣ Κ. & ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 33 –
ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ
ΑΦΜ 998438590
ΔΟΥ. ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
24/2-7-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 1317

ΑΔΑ61ΒΚ7ΛΗ-
Μ0Κ

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
0869

Αρ. Δέσμευσης
150826/2807/03-07-

2019
Α/Α 2841

ΑΔΑ6ΤΘ67ΛΗ-
ΛΘΗ

540,00
ΕΥΡΩ

3

προμήθεια
φυτοπαθολογικού υλικού:
(25 κιλά λίπασμα γκαζόν, 30
κιλά σπόρου γκαζόν για τον
χλοοτάπητα του
περιβάλλοντος χώρου) της
ΠΕ Ευρυτανίας

ΔΡΟΣΙΝΗΣ
Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΘΗ – ΦΥΤΑ
ΑΘ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ
39
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ: 2237080885
ΑΦΜ 110952612
ΔΟΥ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
24/2-7-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 1317

ΑΔΑ61ΒΚ7ΛΗ-
Μ0Κ

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
1643

Αρ. Δέσμευσης
150831/2872/03-07-

2019
Α/Α 2846

ΑΔΑΩΛ7Β7ΛΗ-
ΜΞΓ

288,15
ΕΥΡΩ

4

Προμήθεια δύο σαρωτών
(SCANER EPSON
DS530N) , για τις ανάγκες
του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη και του
αυτοτελούς τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της
ΠΕ Ευρυτανίας.

ΓΝΩΣΙΣ
ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ.
ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ &
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35100
ΑΦΜ 082785679
ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
24/2-7-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 1317

ΑΔΑ61ΒΚ7ΛΗ-
Μ0Κ

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
1723

Αρ. Δέσμευσης
150833/2874/03-07-

2019
Α/Α 2848

ΑΔΑ69ΕΥ7ΛΗ-
0ΑΑ

1.202,80
ΕΥΡΩ

5

προμήθεια έξι (6)
σφραγίδων: (2 ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,1 ΑΚΡΙΒΕΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ και
τρεις (3) στρογγυλές της
¨ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ¨ για τις ανάγκες
της Δ.Τ.Ε. της ΠΕ
Ευρυτανίας

ΜΠΑΡΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΑΣΟΥ 20 ΚΑΤΩ
ΞΗΡΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΘΜ:026700215
Email : de1@otenet.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ο.Ε.
24/2-7-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ 1317

ΑΔΑ61ΒΚ7ΛΗ-
Μ0Κ

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
1699

Αρ. Δέσμευσης
150832/2873/03-07-

2019
Α/Α 2847

ΑΔΑ6Ο6Ζ7ΛΗ-
ΕΚ7

174,84
ΕΥΡΩ
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0719

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0721

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0722

1

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

0,00

2

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0,00

3

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0,00

4

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

400,00

5

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

400,00

6

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

7

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη

400,00
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διοδίων, κλπ.)

8

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

400,00

9

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

10

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

400,00

11

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

12

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

13

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

100,00

14

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

15

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

16

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.000,00

17

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

6.000,00
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18

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

19

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

2.000,00

20

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

2.000,00

21

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

22

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

800,00

23

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

1.100,00

24

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0,00

25

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

26

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

400,00

27

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,

6.000,00
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κλπ.)

29

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

4.400,00

30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

800,00

31

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.000,00

32

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

300,00

33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

34

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.200,00

35

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

400,00

36

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

37 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

700,00

38 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

1.400,00

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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39 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

40

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

2.500,00

41

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

1.200,00

42

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

300,00

43

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

44

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

500,00

45

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

46

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

47

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

500,00

48

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

49

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,

200,00

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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κλπ.)

50

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

1.000,00

51

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

52

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

53

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

54

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

55

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

56

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

57

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

58

Γραφείο Περιφερειάρχη 02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1426

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 141674/4560/26-6-2019, β) 142250/4574/26-6-2019, γ)
150312/4830/4-7-2019 και δ) 144389/4639/26-6-2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την ανάγκη διενέργειας των
εθνικών (βουλευτικών) εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
153766/4981/8/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις υπ’ αριθμ. α) 142250/4574/26-6-2019, β) 144389/4639/26-6-2019, γ)

141674/4560/26-6-2019 και δ) 150312/4830/4-7-2019 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Στερεάς

59

Γραφείο Περιφερειάρχη 02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

60

Γραφείο Περιφερειάρχη 02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

61

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας - ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

62

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

1.200,00

63

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

64

Ειδικοί Σύμβουλοι 02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

65

Ειδικοί Σύμβουλοι 02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

66

Ειδικοί Σύμβουλοι 02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

200,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 19.000,00 22.300,00 4.100,00

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Ελλάδας, περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την ανάγκη διενέργειας των
εθνικών (βουλευτικών) εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

 Αριθμ. Απόφασης 142250/4574/26-6-2019 (ΑΔΑ:Ψ40Ζ7ΛΗ-Σ54):

 Αριθμ. Απόφασης 144389/4639/26-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΙ127ΛΗ-Λ0Κ):

 Αριθμ. Απόφασης 141674/4560/26-6-2019 (ΑΔΑ:ΩΧ0Ρ7ΛΗ-ΤΞΛ):

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής
Ποσό (€)

1
Προμήθεια εκλογικών υλικών

γραφικής ύλης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ

ΑΦΜ: 101902229, ΔΟΥ Λαμίας

Ταχ. Δ/νση Κολοκοτρώνη 16-

Λαμια

1.553,21€

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής
Ποσό (€)

1

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης

για την διενέργεια των προσεχών

εθνικών (βουλευτικών) εκλογών

της 7ης Ιουλίου 2019 στην Π.Ε.

Φθιώτιδας

Κ. ΜΑΝΤΕΣ - Δ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 082785679, Δ.Ο.Υ.

Λαμίας, ταχ. Δ/νση:

Παπαμαύρου & Γιαννιτσιώτη -

Λαμία.

14.880,00€

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής
Ποσό (€)

1

Παροχή υπηρεσίας αλλαγής

λαμπτήρων στα πρώην γραφεία

του Περιφερειάρχη (1ος όροφος)

του κεντρικού κτηρίου της Π.Σ.Ε.

Δημήτριος Παπαγιάννης

267,84€

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ



69

 Αριθμ. Απόφασης 150312/4830/4-7-2019 (ΑΔΑ:Ω4ΞΕ7ΛΗ-ΟΞΖ):

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1427

ΘΕΜΑ 50o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.
α)155557/5024/10/7/2019 και β) 161591/5185/16/7/2019 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

(Υψηλάντη 1-Λαμία) για την

ανάγκη διενέργειας των εθνικών

(βουλευτικών) εκλογών της 7ης

Ιουλίου 2019 στην Π.Ε.

Φθιώτιδας

ΑΦΜ: 026704590, ΔΟΥ: Λαμίας,

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 2η παρ.

αρ. 2 - Λαμία

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής
Ποσό (€)

1

Προμήθεια τριών (3) σαρωτών

για την διενέργεια των προσεχών

εθνικών (βουλευτικών) εκλογών

της 7ης Ιουλίου 2019 για τις

ανάγκες της Περιφερειακής

Ενότητας Φθιώτιδας

Κ. ΜΑΝΤΕΣ - Δ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 082785679, Δ.Ο.Υ.

Λαμίας, ταχ. Δ/νση:

Παπαμαύρου & Γιαννιτσιώτη -

Λαμία.

1.781,88€

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.
Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Προμήθεια και
τοποθέτηση μεταλλικής
ραφιέρας τύπου ντέξιον
(2τμχ) για το αρχείο της
Δ/νσης Διαφάνειας &

“BADEX” ΧΡ. Α.
ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ

ΑΦΜ:149819109 ΔΟΥ:
Λαμίας

1230/19-6-2019

ΑΔΑ:
ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
1711

Αρ. Δέσμευσης:
2751/24-6-2019

ΑΔΑ:
ΨΚΥΓ7ΛΗ-ΕΨΝ

369,27€

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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α) Δαπάνες του υπ’ αριθμ. α)155557/5024/10/7/2019:

β) Δαπάνες του υπ’ αριθμ. α)161591/5185/16/7/2019:

Η.Δ. Π.Σ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Προύσης 1 &
Στυλίδος, Λάμια

2

Προμήθεια υλικών των
παγίδων για το πράσινο
και ρόδινο σκουλήκι στα
πλαίσια υλοποίησης του

Προγράμματος
Γεωργικών

προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης

Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας

έτους 2019

ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800591553 ΔΟΥ:
Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: 2ο χλμ
ΝΕΟ Λαμίας - Αθηνών

1190/13-6-2019

ΑΔΑ:

9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
5244

Αρ. Δέσμευσης:
2700/18-6-2019

ΑΔΑ:
ΨΡ7Λ7ΛΗ-ΣΕΔ

999,67€

3

Παροχή υπηρεσιών
απεντόμωσης -
μυοκτονίας και

απολύμανσης των
κτιρίων που στεγάζονται
οι υπηρεσίες της Π.Ε.
Φθιώτιδας, και των

Δ/νσεων Εκπ/σης, για
το τρέχον έτος

“VATERY SERVICE
HELLAS”
ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΜ: 998918063 ΔΟΥ:

Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Ψωμά 13
Τ.Κ. 35100 Λαμία

1230/19-6-2019

ΑΔΑ:
ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
0899

Αρ. Δέσμευσης:
2747/24-6-2019

ΑΔΑ:
66ΣΦ7ΛΗ-Δ3Α

ΑΔΑΜ:
19REQ005213827

3.496,80€

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.
Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Προμήθεια δυο (2)
κλιματιστικών για τις
ανάγκες των γραφείων

της ΔΤΕ/ΠΣΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΦΜ: 105758636,
ΔΟΥ: Λαμίας, Ταχ.
Δ/νση: Κων/νου
Καβάφη 38-Λαμία

1323/2-7-2019

ΑΔΑ:
61BK7ΛH-M0K

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
1712

Αρ. Δέσμευσης:
2953/4-7-2019

ΑΔΑ:
6ΜΜ47ΛΗ-ΖΜΚ

Αρ. Δέσμευσης:
2952/4-7-2019

ΑΔΑ:
6Α077ΛΗ-ΣΒΒ

1.550,00€

2

Προμήθεια
καλλωπιστικών

εποχικών φυτών για τον
εξωτερικό χώρο του

Διοικητηρίου της Π.Σ.Ε.,
επι της οδού Λ.

Καλυβίων 2, για ένα (1)
έτος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΛΕΠΕΣ

ΑΦΜ:061151473
ΔΟΥ: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Ροδωνιά
Φθιώτιδας

1323/2-7-2019

ΑΔΑ:
61BK7ΛH-M0K

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
1699

Αρ. Δέσμευσης:
2950/4-7-2019

ΑΔΑ:
ΨΠ1Φ7ΛΗ-ΝΝΤ

2.499,56€

3

Προμήθεια υλικών για
την επέκταση φωτισμού

στο εργοτάξιο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Π.Σ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 026704590
Δ.Ο.Υ.: Λαμίας

1323/2-7-2019

ΑΔΑ:
61BK7ΛH-M0K

Ε.Φ.:073

ΚΑΕ:
1699

Αρ. Δέσμευσης:
2946/4-7-2019

ΑΔΑ:
786Ε7ΛΗ-ΕΚΓ

1.339,20€

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1428

ΘΕΜΑ 51o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2019, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 151912/4914/16
/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική δέσμευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,

εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2019 , ως εξής:

Ταχ. Δ/νση:
Ξενοφώντος 2η παρ.

αρ. 2- Λαμία

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για τις υπηρεσίες
αποσυναρμολόγησης,
συσκευασίας, μεταφορά ,
συναρμολόγηση, επίπλων,
εξοπλισμού και αρχείων
της Δ/νσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,
λόγω ανάγκης
αποδέσμευσης του
ισογείου και του ημιορόφου
του κτιρίου επί της Κύπρου
85.
Έγγραφο 2385/11-4-2019
Δ/νσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

19REQ005274075 2019-07-
15/11-4-2019

02.01.073.0829.
01

Λοιπές μεταφορές

3.500,00 20.000,00 12.800,00 7.200,00

2

Δαπάνη για την
“Προμήθεια υλικών &
αμοιβή εργασίας για την
συντήρηση/επισκευή στα
ρολά (παντζούρια)
παραθύρων και πορτών
των κτιρίων της Π.Σ.Ε./Π.Ε.
Φθιώτιδας”

Έγγραφο 142693/176/25-6-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού

εξοπλισμού

200,00 60.000,00 38.298,84 21.701,16

3

Δαπάνη σύνδεσης με το
δίκτυο μέσης τάσης του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού
της γέφυρας Φραντζή του
επαρχιακού οδικού δικτύου
ΛΑΜΙΑΣ_ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έγγραφο 151541/8441/4-7-
2019 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε.

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

1.301,83 289.934,03 261.418,49 28.515,54

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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ΑΝΑΚΑΛΕΙ:
 την Α/Α: 1249/2019 “Δαπάνη δέσμευσης για την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού

δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης & φωτογραφικού χαρτιού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε. “-Προμήθεια γραφικής ύλης- ΠΟΛΥΕΤΗΣ”,
ΚΑΕ: 1111.01 ποσού : 5.000,00€, λόγω μη χρήσης .

 την Α/Α: 1257/2019 “Δαπάνη δέσμευσης για την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης & φωτογραφικού χαρτιού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε. “-Προμήθεια φωτογραφικό χαρτί-
ΠΟΛΥΕΤΗΣ”, ΚΑΕ: 1111.01 ποσού : 5.000,00€, λόγω μη χρήσης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1429

ΘΕΜΑ 52o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5094/16/07/2019
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τις δαπάνες & την δέσμευση πίστωσης, έτους 2019 της ΠΕ Φθιώτιδας,

σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. Ήτοι:

19REQ005249223 2019-07-
09

4

Δαπάνη για την
“Προμήθεια υλικών &
αμοιβή εργασίας για την
συντήρηση/επισκευή στα
ρολά (παντζούρια)
παραθύρων και πορτών
των κτιρίων της Π.Σ.Ε./Π.Ε.
Φθιώτιδας”

Έγγραφο 142693/176/25-6-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

02.01.073.1311.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και

επισκευής
εγκαταστάσεων

300,00 8.612,78 1.240,00 7.372,78

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-
2018-2019-ΠΟΛΥΕΤΗΣ
(υπόλοιπο σύμβασης)

02.01.073.1511.
01

Προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών

18.610,00 100.000,00 81.390,00 18.610,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 23.911,83

1 Μετακινήσεις εκτός έδρας και οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλων,

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 566

01.071
.9417.
01

3.000,00

2 ANUGA 2019
(Διεθνή έκθεση τροφίμων & ποτών)

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 19REQ005254670

01.071
.9899.
01

11.665.92

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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3 Λειτουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας
προσφύγων Θερμοπυλών (Υπηρεσίες
διερμηνείας - πολιτισμικής
διαμεσολάβησης)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 066

ΑΔΑΜ: 19REQ005134213

01.071
.9459.
01

24.000.00

4 Λειτουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας
προσφύγων Θερμοπυλών (προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 066

ΑΔΑΜ: 19REQ005265304

01.071
.9459.
01

8.000,00

5 Λειτουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας
προσφύγων Θερμοπυλών (προμήθεια
φαρμάκων)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 066

ΑΔΑΜ: 19REQ005264732

01.071
.9459.
01

3.000,00

6 Λειτουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας
προσφύγων Θερμοπυλών (προμήθεια
χρωμάτων, σιδερικών, εργαλείων)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 066

ΑΔΑΜ: 19REQ005268606

01.071
.9459.
01

10.000,00

7 Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος 2019

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 19req005096406

01.071
.9899.
01

20.000.00

8 Δαπάνες επισκευής συντήρησης &
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού &
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
& σε εργασίες που εκτελούνται με ίδια μέσα
για την ΠΕ Φθιώτιδας (Προμήθεια λεπίδων
& αλατιέρων)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 566

ΑΔΑΜ: 19REQ005254103

01.071
.9459.
01

59.768,00

9 Δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος
«Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό
Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομος με
κωδικό LIFE11 NAT/GR/1014 (αφορά
συνάντηση εργασίας 4 ημερών στην Ρώμη
με την συμμετοχή 4 υπαλλήλων της
ΔΙΠΕΧΩΣ)

Χρηματοδότηση: E.E)

01.071
.9919.
01

5.080,00

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Β. - Ανακαλεί ολικώς την αριθμ 2000/18-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΠΥ7ΛΗ-0Α9) δέσμευσης πίστωσης
που αφορά “”TUTTOFOOD (6η Διεθνή έκθεση τροφίμων & ποτών)” (Πρακτικό 10, απόφαση
584/12-3-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ)).
Συνολικού ποσού 13.335,94 €
- Ανακαλεί ολικώς την αριθμ 1583/20-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ2Η7ΛΗ-8ΒΣ) δέσμευσης πίστωσης
που αφορά “”NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE 2019 (25η Διεθνή έκθεση φυσικών
& βιολογικών τροφίμων)” (Πρακτικό 8, απόφαση 424/18-2-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ:
61ΗΟ7ΛΗ-Γ0Α)).
Συνολικού ποσού 13.334,40 €
- Ανακαλεί ολικώς την αριθμ 264/7-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΖΒ7ΛΗ-4ΟΜ) δέσμευσης πίστωσης που
αφορά “”ΕΧΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (6η έκθεση τροφίμων & ποτών)” (Πρακτικό 1,
απόφαση 24/3-1-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ)).
Συνολικού ποσού 9.184,00 €
- Ανακαλεί ολικώς την αριθμ 2001/18-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΨΘ7ΛΗ-4ΘΔ) δέσμευσης πίστωσης
που αφορά “”Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός (1η έκθεση Ελληνικού Λαϊκού πολιτισμού)”
(Πρακτικό 10, απόφαση 584/12-3-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6ΥΚΙ7ΛΗ-5ΘΧ)).
Συνολικού ποσού 7.680,00 €
- Ανακαλεί ολικώς την αριθμ 1588/20-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ517ΛΗ-Ψ13) δέσμευσης πίστωσης που
αφορά “”FOOD EXPO 2019” (Πρακτικό 8, απόφαση 424/18-2-2019 Οικονομικής Επιτροπής
ΑΔΑ: 61Η07ΛΗ-Γ0Α)).
Συνολικού ποσού 7.510,00 €
- Ανακαλεί ολικώς την αριθμ 217/7-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΤ1Φ7ΛΗ-ΡΞΧ) δέσμευσης πίστωσης που
αφορά “”Προωθητικές Ενέργειες-Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας -Τουριστική καμπάνια σε
συρμούς και χώρους του ΜΕΤΡΟ(Ιανουάριος 2019) (ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΎΟ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ 28
ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΥΤΩΝ)” (Πρακτικό 1,
απόφαση 24/3-1-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ)).
Συνολικού ποσού 4.464,00 €
- Ανακαλεί ολικώς την αριθμ 253/7-1-2019 (ΑΔΑ: 61787ΛΗ-7ΒΤ) δέσμευσης πίστωσης που
αφορά “Προωθητικές Ενέργειες-Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό για την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας -Τουριστική καμπάνια σε
συρμούς και χώρους του ΜΕΤΡΟ(Ιανουάριος 2019 ΔΙΑΝΟΜΗ FREE PRESS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019”
(Πρακτικό 1, απόφαση 24/3-1-2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ)).
Συνολικού ποσού 3.514,00 €

- Ανακαλεί ολικώς την αριθμ 357/7-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΑΗΚ7ΛΗ-ΟΩ3) δέσμευσης πίστωσης που
αφορά “”GULFFOOD - 24η Διεθνής έκθεση τροφίμων & ποτών” (Πρακτικό 1, απόφαση 24/3-1-
2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ:)).
Συνολικού ποσού 2.784,00 €
- Ανακαλεί ολικώς την αριθμ 362/7-1-2019 (ΑΔΑ: 61ΑΞ7ΛΗ-Λ2Ω) δέσμευσης πίστωσης που

αφορά “”DETROP - OENOS 2019 - 28η Διεθνής έκθεση τροφίμων , ποτών, μηχανημάτων
εξοπλισμου και συσκευασίας & 7η Διεθνής έκθεση Οίνου” (Πρακτικό 1, απόφαση 24/3-1-2019
Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ:) .
Συνολικού ποσού 2.080,77 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1430

ΘΕΜΑ 53o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
154950/2367/09.07.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019, ως εξής:

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

1.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης επτά (7)
υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων για το

μήνα Ιούνιο 2019

02.04.073.0721.01

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

880,00

2.
Έγκριση δαπάνης για την

πληρωμή λογαριασμών OTE
έτους 2019

02.04.073.0824.01

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

247,00

3.
Πληρωμή τελών ύδρευσης
Κτηνιατρείου Λιδωρικίου από
01/01/2017 έως 31/12/2018

02.04.073.0831.01 Ύδρευση και άρδευση 144,75

4.
Έγκριση δαπάνης για την

πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2019

02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 512,00

5.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης τριών
(3)υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής που
ασχολούνται με το

πρόγραμμά Δακοκτονίας για
το μήνα Ιούνιο 2019

02.04.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 979,01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.762,760

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

Α/Α 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

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

πληρωμή
δαπάνης για την

αμοιβή
προμήθειας
τραπεζών

02.04.073.0874.01

Αμοιβές και
προμήθειες
τραπεζών και
πιστωτικών
ιδρυμάτων

1.075,00 5.075,00 4.000,00 0,00

2.

πληρωμή
δαπάνης

χρεολυσίων και
τόκων δανείων

της Π.Ε.
Φωκίδας για το

έτος 2019

02.04.073.6111.01
Τόκοι εντόκων
γραμματειών

ιδιωτικού τομέα
200,00 69.910,43 69.710,43 0,00

3.

πληρωμή
δαπάνης τόκων
δανείων της
Π.Ε. Φωκίδας
για το έτος 2019

02.04.073.6121.01

Τόκοι δανείων
σε συνάλλαγμα
και δανείων
εκφραζόμενων
σε συνάλλαγμα

200,00 42.874,58 42.674,58 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1.475,00 117.860,01 116.385,01 0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1431

ΘΕΜΑ 54o: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για έργα – μελέτες – προμήθειες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.
α)154952/2368/09/07/2019 και β) 160934/2458/16-07-2019 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δέσμευση Πίστωσης και την πληρωμή των δαπανών των παρακάτω

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

α) Δαπάνες του υπ’ αριθμ. 154952/2368/09/07/2019 εγγράφου:

α/

α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

ΑΝΑ

ΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1 Δαπάνες για πληρωμή εργοδοτικών
εισφορών για προσωπικό
κοινωφελούς εργασίας της Π.Ε
Φωκίδας για το έτος 2019

071
ΚΑΕ 9412.01

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10.000,00

β) Δαπάνες του υπ’ αριθμ. 160934/2458/16-07-2019 εγγράφου:

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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α/

α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

ΑΝΑ

ΔΟΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1 Συμπληρωματική δέσμευση για
Πληρωμή υπολοίπου δαπάνης έργου
«ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ» λόγο αύξησης του
προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα
με την αριθμ. 16/2019 απόφαση του Π.Σ
Στερεάς Ελλάδας
Χρηματοδότηση :ΚΑΠ

071
ΚΑΕ 9776.01

773,66

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1432

ΘΕΜΑ 55o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α)
Οικ.155273/2395/9/7/2019 και β) Οικ.160835/2455/16/7/2019 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των πιο κάτω αναφερόμενων δαπανών στους

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

α) Δαπάνες του υπ’ αριθμ. Οικ.155273/2395/9/7/2019 εγγράφου:

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΤΑ FAX ΚΑΙ ΤΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

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

Β΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΣΥ.

΄΄ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ΄΄
ΓΙΑΓΤΖΗ 16
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:
2265023670
ΑΦΜ:
069940106
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
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

350,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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(19REQ005099
704)

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΙΟΙ
ΧΑΡ.ΞΗΡΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε.-
ΓΙΑΓΤΖΗ 35
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:226502843
7
ΑΦΜ:081572062
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:14
59

Αρ. Δέσμευσης
2690/14-6-
2019
Α/Α 2824

ΑΔΑ:
ΩΓΟ37ΛΗ-ΡΙΖ

2.790,00
ΕΥΡΩ

3

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΤΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΡΔΑ
Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Α-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤ
ΗΣ-ΕΛΑΙΩΝΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΤΗΛ.:226502294
4
ΑΦΜ:076060596
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
24/2-7-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1319
ΑΔΑ:
61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:52
41

Αρ. Δέσμευσης
2913/4-7-2019

Α/Α 3021

ΑΔΑ:Ω6ΟΑ7ΛΗ
-ΞΝ7

500,00
ΕΥΡΩ

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΗΥ-7901 ΟΧΗΜΑ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

΄΄ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄-
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-
Λ.ΣΑΛΩΝΩΝ 33
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:226502304
2
ΑΦΜ:109155982
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
24/2-7-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1319
ΑΔΑ:
61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:13
21

Αρ. Δέσμευσης
2912/4-7-
2019
Α/Α 3028

ΑΔΑ:
6ΨΠ67ΛΗ-Υ8Ε

210,80
ΕΥΡΩ

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΙΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΒΑΣΗ
Α/C ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ

Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ.

ΤΖΑΒΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-
ΚΟΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓ.3-
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΗΛ.:226502843
0
ΑΦΜ:109169187
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
24/2-7-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1319
ΑΔΑ:
61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:13
11

Αρ. Δέσμευσης
2910/4-7-2019

Α/Α 3001

ΑΔΑ:Ω7ΗΗ7ΛΗ
-3ΤΟ

170,00
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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β) Δαπάνες του υπ’ αριθμ. Οικ.160835/2455/16/7/2019 εγγράφου:

6

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΟΥ DOMAIN NAMES

FOKIDA.GR ΚΑΙ
ΦΩΚΙΔΑ.GR ΓΙΑ ΔΥΟ
ΕΤΗ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΤΕ Α.Ε.)

ΟΤΕ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
24/2-7-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1319
ΑΔΑ:
61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:08
99

Αρ. Δέσμευσης
2909/4-7-2019

Α/Α 3009

ΑΔΑ:
7ΧΕ07ΛΗ-ΣΙΘ

64,48
ΕΥΡΩ

7

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ
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.
24/2-7-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1319
ΑΔΑ:
61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ Ε.Φ.:

073

ΚΑΕ:08
61

Αρ. Δέσμευσης
2907/4-7-2019

Α/Α 3017

ΑΔΑ:
7ΝΜ17ΛΗ-ΤΤΑ

86,80
ΕΥΡΩ

8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ
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.
24/2-7-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1319
ΑΔΑ:
61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ Ε.Φ.:

073

ΚΑΕ:13
21

Αρ. Δέσμευσης
2911/4-7-2019

Α/Α 3006

ΑΔΑ:
Ψ9Ζ87ΛΗ-Ζ07

62,00
ΕΥΡΩ

A/A Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό

( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ
ΜΑΡΓΩΝΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε.-ΓΑΤΟΥ 3-
ΑΜΦΙΣΣΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
21/13-6-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1186
ΑΔΑ:
9ΣΣ07ΛΗ-2Ψ5

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:14
59

Αρ. Δέσμευσης
2690/14-6-
2019
Α/Α 2824

ΑΔΑ:
ΩΓΟ37ΛΗ-ΡΙΖ

639,84
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης έδωσε Λευκή ψήφο στους α/α 7 και 8 του υπ’ αριθμ.
Οικ.155273/2395/9/7/2019 εγγράφου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1433

ΘΕΜΑ 56o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019, (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
160933/2457/16.07.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019, ως
εξής:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.:226502200
2
ΑΦΜ:081572049
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ε.ΚΑΨΑΛΗΣ-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ
Σ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-
ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΤΗΛ.:226502335
1
ΑΦΜ:042734151
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
25/9-7-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1372
ΑΔΑ:
6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:08
51

Αρ. Δέσμευσης
2961/12-7-
2019
Α/Α 3122

ΑΔΑ:
6Μ567ΛΗ-ΔΙΡ

124,00
ΕΥΡΩ

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ
ΚΤΕΟ, ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΝΙΚΟΣ Δ.
ΖΩΓΡΑΦΟΣ-
ΜΕΛΕΤΗ-
ΕΠΙΒΛΕΨΗ-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ
ΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ
Ν-ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
15-ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.:697068840
5
ΑΦΜ:126979169
Δ.Ο.Υ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
25/9-7-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:
1372
ΑΔΑ:
6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ Ε.Φ.:

073

ΚΑΕ:08
69

Αρ. Δέσμευσης
2962/12-7-
2019
Α/Α 3123

ΑΔΑ:
ΩΚ927ΛΗ-0ΝΞ

595,20
ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης έξι (6)
υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων, της

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοιν. Μέριμνας , του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας και του

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
για τους μήνες, 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

805,49

2.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης έξι (6)
υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων, της

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοιν. Μέριμνας , του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας και του

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
για τους μήνες, 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

760,00

3

Έγκριση δαπάνης για
πληρωμή επιδομάτων για
την μεταφορά μαθητών της

Π.Ε Φωκίδας σε 27
δικαιούχους όπως αυτοί

αναφέρονται στο πίνακα του
παραρτήματος Ι για το
σχολικό έτος 2018-2019

σύμφωνα με το άρθρο 3 της
αριθμ 24001/2013 Κ.Υ.Α

(ΦΕΚ 1449/΄Β)

02.04.073.0821.01 Μεταφορά μαθητών 12.593,00

4
Έγκριση δαπάνης για την

πληρωμή λογαριασμών OTE
έτους 2019

02.04.073.0824.01

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

1.696,00

5

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή λογαριασμού

WIND του Υπαλλήλου του
Τμήματος πολιτικής

Προστασίας της ΠΕ Φωκίδας
σύμφωνα με την

οικ.3301/98/07.01.2019
απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας 19.05.2019

έως 18.06.2019

02.04.073.0826.01 Δαπάνες Κινητής
Τηλεφωνίας 38,69

6.
Έγκριση δαπάνης για την

πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ
έτους 2019

02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 1.959,00

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

7.

Έγκριση δαπάνης για την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης δύο
(2)υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής που ασχολείται
με το πρόγραμμά

Δακοκτονίας για το μήνα
Ιούνιο 2019

02.04.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 544,31

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.396,49

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

Α/Α 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 για
τοποθέτηση

ενός
κλιματιστικού
inverter 9000
BTU για τις
ανάγκες της

Δ/νσης A/θμιας
Εκπαίδευσης
στο παλιό
Διοικητήριο.

02.04.073.0851.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
κτιρίων γενικά,
εγκαταστάσεων
στρατωνισμού,
ελλιμενισμού,

αερολιμένων και
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων

105,00 7.000,00 3.220,88 3.674,12

2

πληρωμή
δαπάνης για

προμήθεια ενός
κλιματιστικού
inverter 9000
BTU για τις
ανάγκες της

Δ/νσης A/θμιας
Εκπαίδευσης
στο παλιό
Διοικητήριο.

02.04.073.1712.01

Προμήθεια
συσκευών

θέρμανσης και
κλιματισμού

349,00 3.000,00 0,00 2.651,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
454,00 10.000,00 3.220,88 6.325,12

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1434

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 57o: Έγκριση αιτημάτων έκπτωτων προσωρινών μειοδοτών της διαγωνιστικής
διαδικασίας μαθητικών δρομολογίων της 18ης/12/2017, σύμφωνα με την αρ.484/28-02-2019
(ΑΔΑ: ΩΧ157ΛΗ-Κ51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
(Π.Ε. Εύβοιας) .

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 160276/4963/15
Ιουνίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

1. την εν μέρει ανάκληση της αρ. 484/28-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΧ157ΛΗ-Κ51) αποφάσεως της
Ο.Ε. Π.Σ.Ε. όσο αφορά την κήρυξη έκπτωτων των κάτωθι προσωρινών μειοδοτών της
διαγωνιστικής διαδικασίας της 18ης/12/2017 και συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α Έκπτωτοι Μειοδότες Κωδ. Δρομολογίων

1. Κλοπώδη Κωνσταντίνου 986 και 989

2. Πατουλιά Χρήστου 953

3. Ράπτη Μαρία 285 και 1006

4. Τόγια Ιωάννη 982

2.την επανάληψη της προς αυτούς προσκλήσεως για την υπογραφή συμβάσεων και των

τροποποιητικών αυτών, με αποδεικτικό παραλαβής της πρόσκλησης και

3.την αποπληρωμή των εκτελεσμένων ως άνω αναφερθέντων δρομολογίων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1),
σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των σχολικών μονάδων -τις οποίες υποχρεούνται να
προσκομίσουν οι ανάδοχοι - και τα οποία τελέστηκαν από τους ιδίους καλή τη πίστει ότι
τελούν ακόμη υπό την ιδιότητα του “προσωρινού μειοδότη”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1435

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 2ου επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, έτους 2019 στην Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 67.794,78 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.: 151419/4744/04-
07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το 3ο πρακτικό συνεδρίασης (03-07-2019) της επιτροπής διενέργειας του 2ου

επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες,
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, έτους 2019
στην Π.Ε. Εύβοιας», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2.Ματαιώνει τον διαγωνισμό σύμφωνα με την γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας
όπως αυτή διατυπώνεται στο ανωτέρω πρακτικό.

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1436

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 59o: Έγκριση της παραχώρησης βοηθητικών διατάξεων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, Π.Ε.
Βοιωτίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:
160543_4383/15-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση για χρήση των τριών (3) βοηθητικών διατάξεων (ράμπες) για την

Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες της Βοιωτίας, στους Δήμους Τανάγρας, Θηβαίων και Διστόμου
Αράχωβας Αντίκυρας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1437

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 Ηλίας Σανίδας Αναστασία Μίλη

Ευστάθιος Κάππος

Δημήτριος Βουρδάνος

Θωμάς Γρεβενίτης

Γεώργιος Γκικόπουλος

Παναγιώτης Ευαγγελίου

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α/α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση έγκρισης
δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Απόφαση
δέσμευσης ΕΦ/ΚΑΕ Ποσό με

ΦΠΑ (€)

1 Αυτοκίνητα ΚΗΥ 3797 και ΚΗΥ 3798
Αλυσίδες 205/7015 Χ 2 = 367,04 €

«ΑΘ. & ΚΩΝ.
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»

ΑΦΜ
082453034/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1317/24/2.7.2019
(ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-

Μ0Κ)

Α/Α
2844/150829/2870/
3.7.2019 (ΑΔΑ:
6ΒΗ57ΛΗ-ΙΑΛ)

03.073.1321.01 367,04

2
Αυτοκίνητο ΚΗΥ 3797

1 εξάτμιση, 1 φλάντζα εξάτμισης, 1
σφιγκτήρας εξάτμισης: 198,40 €

«ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ι.-
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Χ.

Ο.Ε.»
ΑΦΜ

099703462/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1317/24/2.7.2019
(ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-

Μ0Κ)

Α/Α
2771/146746/2794/
28.6.2019 (ΑΔΑ:
6ΝΔ87ΛΗ-ΛΩΖ)

03.073.1321.01 198,40

3

Αυτοκίνητο ΚΗΥ 3797
Αλλαγή εξάτμισης, επισκευή ζάντας:

74,40 €
Αυτοκίνητο ΚΗΥ 9367

Επισκευή ημιαξονίου: 62,00 €

«ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ι.-
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Χ.

Ο.Ε.»
ΑΦΜ

099703462/ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1317/24/2.7.2019
(ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-

Μ0Κ)

Α/Α
2770/146743/2793/
28.6.2019 (ΑΔΑ:
6Γ2Ε7ΛΗ-ΣΙΛ)

03.073.0861.01

ΑΔΑ: 6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ
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