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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 19ης Αυγούστου 2019
Αριθμός Πρακτικού 29

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 19 Αυγούστου 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.) 183788/1794/13-08-2019
πρόσκλησής του, 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. 28/5-08-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ

ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Γεωργίου
Ευαγγελίου] .

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή του Βασίλειου
Κουτσοθεόδωρου και λοιπών (συν.45)] .

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’ Μονομελές) [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»]
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ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (Τμήμα Ε’) [σχετικά με την έφεση της Μαρίας Χατζηδούρου και
λοιπών (συν. 4)] .

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Β’) [σχετικά με την έφεση που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας»] .

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Tμήμα Α1 Ακυρωτικό) [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Αχιλλέα
Ξενοκώστα και του Γεωργίου Ξενοκώστα] .

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας
με την επωνυμία “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΒΕΕ”] .

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας
με την επωνυμία “ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.”] .

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του
Κωνσταντίνου Αχείλα] .

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Ανάργυρου
Μουστάκα] .

ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της Καλλιόπης
Χας Ευαγγέλου Καλλου] .

ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας [αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Τοξότης
ανώνυμος τεχνική, ναυτιλιακή, εμπορική, βιομηχανική και τουριστική εταιρεία” ] .

ΘΕΜΑ 14o: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου, για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»,
Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019 - διαχείριση εξοπλισμού του κέντρου Θερμοπυλών, εργασίες
επί του χειμάρρου Γερακάρη στην ΤΚ Κομποτάδων, κατάσβεση πυρκαγιών στις περιοχές των
ΤΚ: Καστρίου, Δίβρης και στην περιοχή του Παρνασσού στον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας,
αποκατάσταση πρόσβασης σε αντιπυρικές λωρίδες, παρελθόντες αποχιονισμοί επαρχιακών
οδών), (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 176936/775/5/8/2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών -
[πυρκαγιές από 3/8/2019], (Π.Ε. Φθιώτιδας) .
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ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 182837/815/12-8-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί καθαρισμού βλάστησης, προκειμένου η πρόληψη δασικών πυρκαγιών και η
βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 182385/812/12-8-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(επιφυλακή για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών από 10/8/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 177070/476/5/8/2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φωκίδας, πυρκαγιά 29/7/2019 Ιτέα - Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης ύψους 5.456,00 € προς αντιμετώπιση ισχυρής
χιονόπτωσης από 13/2/2019, [βάση της υπ’ αριθμ. 3395/74 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη],
(Π.Ε. Φωκίδας) .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ορεινών
οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από θεομηνίες» και β) της δαπάνης, των
όρων και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δωρεάν εκπόνησης της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου με τίτλο
«Βελτίωση του Ισόπεδου Κόμβου ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας στην Ε.Ο. 27 Άμφισσας – Μπράλου στο
Νομό Φωκίδας» .

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του 2ουΠρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα
έτη 2018-2019 (Β΄Φάση)», (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Επέκταση προβλήτας Λιμ.
Αρκίτσας - Ν.Α. Φθιώτιδας”, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου,
προϋπολογισμού: 2.580.000€, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 25o: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα
αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς
Ελλάδας”, Προϋπολογισμού 195.939,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικού (01-08-2019) συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και
του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 51.628,64 € με Φ.Π.Α 24%»,
(Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση α) διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος
2019", β) της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, γ) της δαπάνης του
ποσού των 74.354,00 € και δ) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, (Π.Ε.
Ευρυτανίας) .

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ
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ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων του, για την προμήθεια
πινακίδων και στηθαίων ασφαλείας οδών, συνολικού προϋπολογισμού 33.999,99 €, (Π.Ε.
Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 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
προϋπολογισμού 28.064,52 € χωρίς Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την
καλλιέργεια του βαμβακιού και της τομάτας στην περιοχή της Κωπαΐδας» και β) κατακύρωση του
έργου, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και των όρων παροχής γενικών
υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων περί δράσεων πρόληψης πυρκαγιών έτους 2019,
συνολικού προϋπολογισμού 80.463,60 €, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων παροχής γενικών
υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων περί δράσεων πρόληψης πλημμυρών έτους 2019,
συνολικού προϋπολογισμού 74.313,20 €, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019 - Γιορτή πέστροφας - (Π.Ε. Βοιωτίας) .

ΘΕΜΑ 36o: 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 37o: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, (Π.Ε.
Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 40o:Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019 και ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης, (Π.Ε. Φωκίδας) .

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .
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ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού της γέφυρας Φραντζή του επαρχιακού οδικού δικτύου Λαμίας -
Γοργοποτάμου”, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 35ης Εντολής Πληρωμής
& Πιστοποίησης του έργου: «Οδός Δομνίστα - Ροσκά - Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού - Ν.Α.
Ευρυτανίας», (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Δ.Ε
της Π.Ε. Ευρυτανίας για δαπάνες εισφορών, αμοιβών, επιχορηγήσεων και προμηθειών,
οικονομικού έτους 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

ΘΕΜΑ 45o: Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 46o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2146/08-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
αναφορικά με το ημερήσιο κόστος τροποποίησης του μαθητικού δρομολογίου αριθμού 549,
όπως αυτό αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι με α/α 15, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση αιτημάτων έκπτωτων προσωρινών μειοδοτών της διαγωνιστικής
διαδικασίας μαθητικών δρομολογίων της 18ης/12/2017, σύμφωνα με την αρ. 484/28-02-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το
διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2019, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της
ΚΥΑ 50025/19-9-2018 για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 του σχολικού έτους
2018 – 2019, (Π.Ε. Εύβοιας) .

ΘΕΜΑ 50o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 218/28-01-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
ως προς τον αριθμό μαθητικού δρομολογίου, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 51o: Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Περιφερειακών
Ενοτήτων και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
που αφορούν την Διακήρυξη 1ΔΚΠ/2019 “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή και
Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε.
Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση του 4ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
για τo έτoς 2019 στο τμήμα Α της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ



6

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. Βασίλειου
Φακίτσα, επτά (7):

Οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς, Δημήτριος Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος
Βουρδάνος, Θωμάς Γρεβενίτης και Παναγιώτης Ευαγγελίου.

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος όπως
και το αναπληρωματικό μέλος αυτού.

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

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

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

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.
2. O κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

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

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο
για την λήψη απόφασης σε μεταγενέστερο διάστημα.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης μισθίου του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ»,
επί της Λ. Καλυβίων 2, για την στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι τα χρονικά περιθώρια είναι
περιορισμένα, διότι η αίτηση παράτασης μίσθωσης πρέπει να υποβληθεί έως την 19/09/2019.

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 1571

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 178220/5677/12-
08-2019 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 τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες, εργασίες,

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

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη πρόσληψης
εποχικού προσωπικού
(κτηνίατρος) σύμφωνα με
το αριθμ 1556/158855/1-7-
2019 έγγραφο Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων

Έγγραφο 12501/152404/5-7-
2019 Δ/νσης Αγροτικής Οικ.
& Κτηνιατρικής

02.01.073.0342.
01

Αμοιβές
προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ)

γενικά
(συμπεριλαμβάνε

ται και το
εποχικό

προσωπικό)

15.600,00

2

Δαπάνη πρόσληψης
εποχικού προσωπικού
(κτηνίατρος) σύμφωνα με
το αριθμ 1556/158855/1-7-
2019 έγγραφο Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων

Έγγραφο 12501/152404/5-7-
2019 Δ/νσης Αγροτικής Οικ.
& Κτηνιατρικής

02.01.073.0352.
01

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

προσωπικού με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ)

γενικά
(συμπεριλαμβάνε

ται και το
εποχικό

προσωπικό)

4.400,00

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο
Λαμίας (αγωγή ΑΕ
“ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”)

Έγγραφο 153057/814/12-8-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

900,24

4

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές
Β΄Τμήμα) (προσφυγή
Καλλιόπης χας Ευάγγελου
Κάλλου)

Έγγραφο 15780/91/12-8-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16

5

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές
Β΄Τμήμα) (προσφυγή
Κωνσταντίνου Αχείλα)

Έγγραφο 15785/95/12-8-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16

6

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές
Β΄Τμήμα) (προσφυγή
Ανάργυρου Μουστάκα)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16
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Έγγραφο 15784/94/12-8-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

7

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές
Α΄Τμήμα) (προσφυγή
Γεωργίου Ευαγγελίου)

Έγγραφο 7587/37/12-8-2019
Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16

8

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τμήμα
Α1 Ακυρωτικό) (σχετικά με
την αίτηση ακύρωσης του
Αχιλλέα Ξενοκώστα και του
Γεωργίου Ξενοκώστα)

Έγγραφο 178791/927/12-8-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

621,24

9

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για άσκηση
ένδικου μέσου για
λογαριασμό της Π.Σ.Ε.
(826/ΤΜ/112/17 αγωγή
Φωτίου Ζορμπά)

Έγγραφο 183289/934/12-8-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

1.124,68 111.005,68 92.856,87 18.149,11

10

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον ΛΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου λόγω
μη χρήσης

Έγγραφο 13395/8-8-2019
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00

11

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον ΜΑΤΘΑΙΟ
ΠΑΧΗ του Ευαγγέλου λόγω
μη χρήσης

Έγγραφο 13395/8-8-2019
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00

12

Δαπάνη επιστροφής
αδιάθετου ποσού
προγραμματικής σύμβασης
Κοινωνικού μερίσματος
σύμφωνα με το αριθμ.
28274/622/21-6-2019
έγγραφο Υπουργείου
Εργασίας , Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Έγγραφο 150756/421/3-7-
2019 Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

25.266,81

13

Δαπάνη μετακίνησης
(εισιτήρια-διόδια-
χιλιομετρική αποζημίωση-
ημερήσια αποζημίωση)
μετακινούμενων για το
μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019 του
προσωπικού Δακοκτονίας

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγής
3.000,00

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ



9

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1572

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης μισθίου του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ»,
επί της Λ. Καλυβίων 2, για την στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 186020/5860/19-
08-2019 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 παράταση της μίσθωσης, δυνάμει της από 22/01/2015 σύμβασης

παραχώρησης μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο
Εθνικής Άμυνας» (ΤΕΘΑ) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο
ΜΕΡΥΠ», επιφάνειας 1918,62m2, μετά του περιβάλλοντος αυτού χώρου, έκτασης συνολικού
εμβαδού 11.053 m2, του ευρισκόμενου εντός του Στρδου «ΤΣΑΚΑΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ».

Η παράταση του μισθίου θα είναι για άλλα τέσσερα (4) επιπλέον έτη από της λήξεώς της
[από την 21/01/2020] με νέο χρόνο λήξεως και διάρκειας η 20/01/2024, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 3 του αρχικού μισθωτηρίου.

Κατά λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι της από 22/01/2015 σύμβασης παραχώρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1573

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 28/5-08-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ.
28/7-08-2019 πρακτικό συνεδρίασής της (και όχι το αριθμ. 28/5-08-2019, όπως εκ παραδρομής
γράφτηκε στον τίτλο του θέματος).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1574

ΝΟΜΙΚΑ

Έγγραφο 14286/178139/6-8-
2019 Δ/νσης Αγροτικής Οικ.
& Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

14

Δαπάνη μετακίνησης
(εισιτήρια-διόδια-
χιλιομετρική αποζημίωση-
ημερήσια αποζημίωση)
μετακινούμενων για το
μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019
του προσωπικού
Δακοκτονίας

Έγγραφο 14234/177157/5-8-
2019 Δ/νσης Αγροτικής Οικ.
& Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγής

3.500,00

15

Δαπάνη προμήθειας δύο
(25) GPS GPSMAP 64SX
TOPODRIVE για τις ανάγκες
του Τμήματος Ποιοτικού
Ελέγχου της ΔΑΟΚ Π.Ε.
Φθιώτιδας

‘Εγγραφο 13986/172176/29-
7-2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.5244.
01

800,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 57.075,61
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ΘΕΜΑ 2o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Γεωργίου
Ευαγγελίου] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.) 7587/37/12-
08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Δέσποινα

Ζάρα του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 236], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 5, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 5/12/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 12-04-2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ89/19-04-2013 προσφυγή που
άσκησε ο Γεώργιος Ευαγγελίου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1575

ΘΕΜΑ 3o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή του Βασίλειου
Κουτσοθεόδωρου και λοιπών (συν.45)] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.) 7609/38/12-
08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Γιαννιώτη, δικηγόρο Καρπενησίου (Α.Μ. 31, Εθνικής Αντιστάσεως 5), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της
5/12/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 27
Δεκεμβρίου 2016 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ311/28-12-2016 αγωγή του Βασίλειου
Κουτσοθεόδωρου και λοιπών (συν. 45), συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 631 € συν
ΦΠΑ 24% (= 151,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 782,44 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 471 € [171 € παράσταση συν 300 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ
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Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας δήλωσε κώλυμα και απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1576

ΘΕΜΑ 4o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’ Μονομελές) [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.) 7518/39/12-
08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Ζαρκάδα του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 403], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Έσλιν, αρ. 19, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τμήμα Α’), στη δικάσιμο της 5/12/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 7-06-2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ158/13-06-2013 προσφυγή που
άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80€/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1577

ΘΕΜΑ 5o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (Τμήμα Ε’) [σχετικά με την έφεση της Μαρίας Χατζηδούρου και
λοιπών (συν. 4)] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
68847/404/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Κοντοχρήστου του Γρίβα, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 257], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Αγίου Νικολάου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας
(Τμήμα Ε’), στη δικάσιμο της 13/11/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 27 Νοεμβρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης Ε139/2019 έφεση που
άσκησε η Μαρία Χατζηδούρου και λοιποί (συν. 4), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.222 € συν
ΦΠΑ 24% (= 293,28), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.515,28 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:
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- Παράσταση και υπόμνημα 982 € [491 € παράσταση συν 491 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80€/ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 3=] 240 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ανωτάτου δικαστηρίου [Συμβούλιο της
Επικρατείας], λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1578

ΘΕΜΑ 6o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Β’) [σχετικά με την έφεση που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας»] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
170503/877/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Δημήτριο

Κουμπάρο του Αθανασίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 95], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Καποδιστρίου, αρ. 23, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
(Τμήμα Β’), στη δικάσιμο της 6/11/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
υπερασπίσει την από 22 Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ356/23-3-2018 έφεση
που άσκησε «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 581 € συν
ΦΠΑ 24% (= 139,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 720,44 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80€/ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 3=] 240 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ανωτάτου δικαστηρίου [Συμβούλιο της
Επικρατείας], λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1579

ΘΕΜΑ 7o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Tμήμα Α1 Ακυρωτικό) [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Αχιλλέα
Ξενοκώστα και του Γεωργίου Ξενοκώστα] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
178791/927/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Χαρίλα του Ηλία, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 329], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Tμήμα Α1
Ακυρωτικό), στη δικάσιμο της 15/10/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 12-09-2018 και με αριθμό κατάθεσης ΑΚ462/25-9-2018 αίτηση ακύρωσης
που άσκησαν ο Αχιλλέας Ξενοκώστας και ο Γεώργιος Ξενικώστας, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 € συν
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ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 621,24 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2=] 160 €, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1580

ΘΕΜΑ 8o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας
με την επωνυμία “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΒΕΕ”] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
15786/96/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Νικολία

Παναγιωτοπούλου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 304], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Β’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 19/12/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 31 Μαΐου 2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ153/3-06-2013
προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΑΒΕΕ”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1581

ΘΕΜΑ 9o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας
με την επωνυμία “ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.”] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
15787/97/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Μαρία

Τσελέπη του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 390], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωσθένους, αρ. 2, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Β’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 19/12/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 17 Ιουνίου 2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ165/28-06-2013
προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
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ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1582

ΘΕΜΑ 10o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του
Κωνσταντίνου Αχείλα] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
15785/95/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Χονδρογιάννη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 361], κάτοικο Λαμίας, επί
της Πλ. Ελευθερίας, αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Β’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 19/12/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 15 Μαΐου 2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ128/15-05-
2013 προσφυγή που άσκησε ο Κωνσταντίνος Αχείλας, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 €
συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1583

ΘΕΜΑ 11o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Ανάργυρου
Μουστάκα] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
15784/94/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Τσούκα του Σπυρίδωνος, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 358], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Ροζάκη Αγγελή, αρ. 26, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Β’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 19/12/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ



15

με την εντολή να αποκρούσει την από 20 Μαΐου 2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ149/27-05-
2013 προσφυγή που άσκησε ο Ανάργυρος Μουστάκας, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 €
συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1584

ΘΕΜΑ 12o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της Καλλιόπης
Χας Ευαγγέλου Καλλου] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
15780/91/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Βασιλική -

Ευαγγελία Σιούτα του Αλκιβιάδη, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 338], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Καποδιστρίου, αρ. 29, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Β’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 19/12/2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 18-04-2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ88/19-04-2013
προσφυγή που άσκησε η Καλλιόπη χήρα Ευαγγέλου Κάλλου, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1585

ΘΕΜΑ 13o: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας [αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Τοξότης
ανώνυμος τεχνική, ναυτιλιακή, εμπορική, βιομηχανική και τουριστική εταιρεία” ] .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
153057/814/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Στυλιανό

Κανέλλο του Ευάγγελου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 346], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
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Πατρόκλου, αρ. 20, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο που θα οριστεί μετά το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 237
παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του
άρθρου 1 Ν.4335/2015 και ισχύει, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 2 Ιουλίου 2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 874/ΤΠ/24/19
συνημμένη αγωγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,
συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις εντός της προθεσμίας των 100 ημερών από την
ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής [ήτοι την 24/12/2019], προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά τη κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 726 € συν
ΦΠΑ 24% (= 174,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 900,24 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 566 € [235€ παράσταση συν 331€ προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου,
λόγω της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1586

ΘΕΜΑ 14o: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου, για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)
183289/934/12-08-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Να ασκηθεί στο Εφετείο Λαμίας το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ.

138/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.
(ii) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ευθυμία

Τσατσάνη του Αναστασίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 219], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Σατωβριάνδου, αρ. 12, η οποία να επιμεληθεί της ασκήσεως της άνω έφεσης [κατάθεση,
κοινοποίηση κλπ].

(iii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 907 € συν
ΦΠΑ 24% (= 217,68), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.124,68 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Σύνταξη και κατάθεση έφεσης 139 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν.
4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 4 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

- Παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Εφετείου Λαμίας, κατά τη δικάσιμο
που θα οριστεί, 288 € (149€ παράσταση 139€ προτάσεις), με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό
[80€ Χ 4 =] 320 €, για προετοιμασία, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1587
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»,
Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019 - διαχείριση εξοπλισμού του κέντρου Θερμοπυλών, εργασίες
επί του χειμάρρου Γερακάρη στην ΤΚ Κομποτάδων, κατάσβεση πυρκαγιών στις περιοχές των
ΤΚ: Καστρίου, Δίβρης και στην περιοχή του Παρνασσού στον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας,
αποκατάσταση πρόσβασης σε αντιπυρικές λωρίδες, παρελθόντες αποχιονισμοί επαρχιακών
οδών), (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 176609/9957/2-
08-2019, β) 177036/9980/5-08-2019, γ) 179253/10128/7-08-2019, δ) 179545/10162/7-08-2019,
ε) 180970/10250/8-08-2019, ζ) 180967/10249/8-08-2019 και η) 182422/10329/12-08-2019
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού

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

1. Ποσού 15.500,00 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ALPHA ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ”, για φόρτωση,
μεταφορά, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, μεταφορά οικίσκων, κρεβατιών, εξοπλισμού από την
Νέα Καβάλα στο Κέντρο Θερμοπυλών.

2. Ποσού 24.006,40 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ”, για την διευθέτηση
και την διαμόρφωση της κοίτης και του αναχώματος στο άνω τμήμα του χώρου κατάληξης
(εκτόνωσης) του χειμάρρου Γερακάρη στην ΤΚ Κομποτάδων, της ΔΕ Υπάτης, του Δήμου
Λαμιέων.

3. Ποσού 1.636,80 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ”, για την
συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ Καστριού, στον οικισμό
Παλιουρίου και στην ΤΚ Γραμμένης του Δήμου Μακρακώμης.

4. Ποσού 1.934,40 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ”, για την συνδρομή
στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ Καστριού, στον οικισμό Παλιουρίου και
στην ΤΚ Γραμμένης του Δήμου Μακρακώμης.

5. Ποσού 1.562,40 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”, για την συνδρομή
στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ Καστριού, στον οικισμό Παλιουρίου και
στην ΤΚ Γραμμένης του Δήμου Μακρακώμης.

6. Ποσού 1.345,40 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ”, 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.

7. Ποσού 3.769,60 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”,
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.

8. Ποσού 3.844,00 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ”, για την
αποκατάσταση της πρόσβασης σε αντιπυρικές λωρίδες δασικές οδούς στην περιοχή της ΤΚ
Γουλεμίου του Δήμου Λοκρών.

9. Ποσού 12.933,20 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ”, για τον
αποχιονισμό ΕΟ Λαμίας Άμφισσας, Λαμίας - Μακρακώμης και της ΕπΟ Σπερχειάδα - Γαρδίκι -
Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά της Δ.Ε Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.

10. Ποσού 14.036,80 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ”, για τον
αποχιονισμό της ΕπΟ Σπερχειάδα - Γαρδίκι - Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά της Δ.Ε Σπερχειάδας
του Δήμου Μακρακώμης.
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11. Ποσού 6.212,40 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ”,
για την διάνοιξη οδών πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων & για την συνδρομή στην
κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

12. Ποσού 2.678,40 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”, για την
συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

13. Ποσού 1.190,40 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ”, για την συνδρομή
στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

14. Ποσού 1.302,00 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ”, για την διάνοιξη
οδών πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων.

15. Ποσού 1.785,60 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ”, για την συνδρομή
στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Παρνασσού στον Δήμο Αμφίκλειας -
Ελάτειας.

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσε πως ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης με
α/α 1, με την αιτιολογία ότι “εργασίες όπως η φόρτωση, η μεταφορά, η τοποθέτηση, η
συναρμολόγηση και η μεταφορά οικίσκων, κρεβατιών, εξοπλισμού από την Νέα Καβάλα στο
Κέντρο Θερμοπυλών κακώς συγκαταλέγονται στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας της
Περιφέρειας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1588

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 176936/775/5/8/2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών -
[πυρκαγιές από 3/8/2019], (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 176937/776/5-08-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 176936/775/5-08-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών -
(πυρκαγιές από 3/8/2019), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

α) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΖ - 8935 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού.

β) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΤ - 1907 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού.

γ) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤ - 3885 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ”, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς σε περιοχή της ΤΚ Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού.

δ) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ - 21319 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου προωθητής
γαιών, ιδιοκτησίας “ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”, για την διάνοιξη οδών πρόσβασης των
πυροσβεστικών οχημάτων για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή
της ΤΚ Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.

ε) Του με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ - 2021 οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργων,
ιδιοκτησίας “ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”, για την μεταφορά του ανωτέρω μηχανήματος (δ) στον
τόπο της παρέμβασης.

στ) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΒ - 1520 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.
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ι) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “CERMA JANI του KOLI”, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.

ια) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 27389 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου προωθητή
γαιών και του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48703 μηχανήματος, τύπου φορτωτή ερπ., ιδιοκτησίας
“ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”, για την διάνοιξη οδών πρόσβασης των πυροσβεστικών
οχημάτων και την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΤΚ
Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού.

ιβ) Των με αρ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 2429 και ΕΚΑ 4262 οχημάτων μεταφοράς
μηχανημάτων έργων, ιδιοκτησίας “ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”, για την μεταφορά των
ανωτέρω μηχανημάτων (ια) στον τόπο της παρέμβασης.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
οι οποίες 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 Π.Στ.Ε. Φθιώτιδας, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθμ. 1213/19-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ, πρακτ. 22/19-6-2019) απόφαση της Ο.Ε., με την
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 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 τον 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 την 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».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1589

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 182837/815/12-8-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί καθαρισμού βλάστησης, προκειμένου η πρόληψη δασικών πυρκαγιών και η
βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 182909/816/12-08-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 182837/815/12-08-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό βλάστησης, με σκοπό την
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πρόληψη δασικών πυρκαγιών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 χορτοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα και β)

του υπ΄ αριθμ. ΒΙΝ 4796 συνοδευτικού φορτηγού, ιδιοκτησίας “CERMA JANI του KOLI”, για τον
καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας
στον Δήμο Λαμιέων, Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας, Δήμο Καμένων Βούρλων, Δήμο Λοκρών και
Δήμο Στυλίδας, για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής
ασφάλειας.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, οι οποίες 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 Π.Στ.Ε. Φθιώτιδας,
σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1213/19-6-2019 (ΑΔΑ : ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ, πρακτ. 22/19-06-2019)
απόφαση της Ο.Ε., με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 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 τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά
κατηγορία μηχανήματος και η τιμή μονάδος των εργασιών

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

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

Ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος της Δ.Τ.Ε., δια των αρμοδίων υπαλλήλων
λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο και τις επισημάνσεις των
εγγράφων, θα προγραμματίζουν την άμεση εκτέλεση των εργασιών στα αντίστοιχα τμήματα του
οδικού δικτύου και θα μεριμνούν για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας για
την ρύθμιση της κυκλοφορίας, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την ενδεικνυόμενη
διαδικασία κοπής δένδρων και κλαδιών.

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

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

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

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

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

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

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

(δ6) Το όχημα θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε ασφαλή απόσταση για την έγκαιρη
προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1590
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ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 182385/812/12-8-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(επιφυλακή για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών από 10/8/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 182387/813/12-08-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 182385/812/12-08-2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (επιφυλακή για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών από 10/8/2019), με
την οποία αποφασίστηκε:

Α.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

1) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΖ - 8935 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”, για επιφυλακή.

2) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΤ - 1907 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ”, για επιφυλακή.

3) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤ - 3885 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ”, για επιφυλακή.

4) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ - 21319 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου προωθητή
γαιών, και του με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ - 2021 οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργων,
ιδιοκτησίας “ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”, για επιφυλακή.

5) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 117080 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙΡΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ”, για επιφυλακή.

6) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΒ - 1520 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για επιφυλακή.

7) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “CERMA JANI του KOLI”, για επιφυλακή.

8) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 27389 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου προωθητή
γαιών και του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48703 μηχανήματος, τύπου φορτωτή ερπ. και των με
αρ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 2429 και ΕΚΑ 4262 οχημάτων μεταφοράς μηχανημάτων, ιδιοκτησίας
“ΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ’, για επιφυλακή.

9) Των με αρ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 2429 και ΕΚΑ 4262 οχημάτων μεταφοράς μηχανημάτων
έργων, ιδιοκτησίας “ΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”, για επιφυλακή.

10) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΕ - 9816 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΗ’, για επιφυλακή σύμφωνα με τον συνημμένο
πίνακα

11) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44505 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου προωθητή
γαιών, ιδιοκτησίας “ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ”, για επιφυλακή.

12) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 27136 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου προωθητή
γαιών και του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΧ - 1130 οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργων,
ιδιοκτησίας “ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, για επιφυλακή.

13) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 37135 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου προωθητή
γαιών, ιδιοκτησίας “ΝΙΑΒΗ ΗΛΙΑ”, για επιφυλακή.

14) Των με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και Ρ 45404 που αποτελούν το όχημα
μεταφοράς μηχανημάτων έργων των υπ αριθμ. 11, 13 μηχ/των έργων, ιδιοκτησίας
“ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ”, για επιφυλακή.

15) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΖ - 1034 φορτηγού μεταφοράς νερού - υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ”, για επιφυλακή.

Β.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, οι οποίες 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 της υπ’ αριθμ. 1213/19-6-2019 (ΑΔΑ : ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ, πρακτ. 22/19-
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6-201 απόφαση της Ο.Ε., με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 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 τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά
κατηγορία μηχανήματος.

Γ.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την πρόβλεψη του χάρτη πρόβλεψης

κινδύνου πυρκαγιάς για κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορίας 4 και άνω καθώς και από
τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές εντολές ή με τηλεφωνικά μηνύματα των
Προϊσταμένου του Τμήματος Π.Π. της Π.Ε Φθιώτιδας , οι δε ημέρες και ώρες επιφυλακής
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 την 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».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1591

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 177070/476/5/8/2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φωκίδας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φωκίδας, πυρκαγιά 29/7/2019 Ιτέα - Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 177072/477/5-08-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 177070/476/5-08-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(πυρκαγιά 29/7/2019 Ιτέα Φωκίδας), με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η απευθείας μίσθωση των αναγκαίων υδροφόρων μηχανημάτων - οχημάτων για
λόγους εκτάκτου ανάγκης - πυρκαγιάς, ιδιοκτησίας:

Α) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Β) ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ,
προκειμένου να συνδράμουν την πυροσβεστική υπηρεσία Ιτέας στο έργο κατάσβεσης.
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε

μηχανήματος – οχήματος, οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος και το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες αποχιονισμού (CPV9062000-9),
καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων (CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό
και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε μηχανήματος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά
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παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2631/03-
12-2018 απόφαση /πρακτικό 47, θέμα 7ον (ΑΔΑ 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., που αφορά στις τιμές μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας για το
έτος 2019 και με την συνολική δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε
ιδιώτη.

4. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την

έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.

5. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

6. Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.

7. Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: μίσθωμα μηχανήματος,
ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και
ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π., συντήρηση και επισκευή του
μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση ατυχήματος και
γενικότερα κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1592

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης ύψους 5.456,00 € προς αντιμετώπιση ισχυρής
χιονόπτωσης από 13/2/2019, [βάση της υπ’ αριθμ. 3395/74 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη],
(Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 178247/485/6-08-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει συμπληρωματικά τη δαπάνη, ύψους 5.456,00 €, στον Ψύχα Χαράλαμπο, για την

αντιμετώπιση ισχυρής χιονόπτωσης που προέκυψε από 13/2/2019 σε όλο το οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1593

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ορεινών
οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από θεομηνίες» και β) της δαπάνης, των
όρων και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου, (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 182921/4056/12-
08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση ορεινών οδικών αξόνων

λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από θεομηνίες», Π.Ε Φωκίδας, με κωδικό αριθμό
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2014ΕΠ56600009 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566», με ανοικτό διαγωνισμό και το
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),

β) τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης,
γ) τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης,
δ) τη δαπάνη, προϋπολογισμού 4.500.000 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως αρχή διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) Την Αναπλ. Προϊσταμένη της ΔΤΕ Π.Ε. Φωκίδας να προβεί στην κλήρωση μέσω του

ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ για την συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη
δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και να ορίσει νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί μεν, αλλά
δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

β) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, δια της Προϊσταμένης της, μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κ.λ.π., ειδικότερα όπως:

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

 Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ, να γίνεται αποδεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως
ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης.

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

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, άρθρο 4 παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης

 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές της
ημέρας και ώρας της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού,
άρθρο 4 παραγ. 4.1.ι της διακήρυξης.

 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άρθρο 4
παραγ 4.2α της διακήρυξης.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών, άρθρο 4 παραγ 4.2.γ της διακήρυξης ).

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού διαγωνισμού» άρθρο 4 παραγ 4.2. δ της διακήρυξης ).

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού και να
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνίας», άρθρο 4 παραγ 4.2 .ε της διακήρυξης.

 Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία
προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα
ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 Να κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, να
ειδοποιεί και να παρέχει πρόσβαση μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο
σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
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Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις
άρθρο 4 παραγ 4.3 της διακήρυξης,

προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τη διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1594

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση δωρεάν εκπόνησης της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου με τίτλο
«Βελτίωση του Ισόπεδου Κόμβου ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας στην Ε.Ο. 27 Άμφισσας – Μπράλου στο
Νομό Φωκίδας» .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 181005/4008/8-08-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης από την «ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ ΑΕ», προς τον σκοπό

δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα του έργου με τίτλο: «Βελτίωση ισόπεδου κόμβου ΒΙΟ.ΠΑ.
Άμφισσας στην Ε.Ο. 27 Άμφισσας - Μπράλου στο Νομό Φωκίδας».

β) Τους όρους εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-
2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Ν. 3316/2005, την υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/1732/φν 466
απόφαση του Υπουργού Υποδομών (ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019), το Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301/Α), τις
εγκεκριμένες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 170225/2014 Υπ. Απόφαση
(ΦΕΚ 135/β/27-1-2014) και στις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ορθή και πλήρη
σύνταξη μελέτης. Ως παραδοτέα της μελέτης νοούνται τα σχέδια και τα τεύχη των μελετών που
προβλέπονται από τις σχετικές προδιαγραφές της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την
περιβαλλοντική μελέτη καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτηθεί για την οριστική
περιβαλλοντική έγκριση. Το μελετητικό πτυχίο που θα απαιτηθεί είναι Α’ τάξη και άνω για την
κατηγορία μελέτης: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την επίβλεψη της εν λόγω μελέτης από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και
ειδικότερα από τον τεχνικό υπάλληλο Χρήστο Δημητρέλο, Πολιτικό Μηχανικό Αβ.

δ) Την παραλαβή της μελέτης από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.
2. Αποδέχεται τη δωρεά κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής επίβλεψης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1595

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση του 2ουΠρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα
έτη 2018-2019 (Β΄Φάση)», (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 155947/4180/6-08-
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 υπ΄αριθμ. ΙΙ/1-08-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 80201 του υποέργου: «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.
Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β΄Φάση)», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.
ΚΑΨΗΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.
ΚΑΨΗΣ», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:114993 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα δύο τοις εκατό (52,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1596

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση: α) της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: “Επέκταση προβλήτας Λιμ.
Αρκίτσας - Ν.Α. Φθιώτιδας”, β) της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου,
προϋπολογισμού: 2.580.000€, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
182625/10345/12-08-2019 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:
α) Την δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: “Επέκταση προβλήτας Λιμ. Αρκίτσας -

Ν.Α. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 2.580.000,00 €, με ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016).

β) Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) 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 διεξαχθεί μεν, αλλά
δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

β) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 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 1597

ΘΕΜΑ 25o: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα
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αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση δασών και δασικών
ανοιγμάτων προτεραιότητας στον εθνικό δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς
Ελλάδας”, Προϋπολογισμού 195.939,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 176150/9937/12-
08-2019 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
Χορηγεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Προστασία φυσικού

περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα
αντιπυρικής προστασίας», στα πλαίσια του προγράμματος "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (LIFE 11 NAT/GR/1014)», με αναθεώρηση, κατά
εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 19-11-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1598

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση πρακτικού (01-08-2019) συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και
του Κ.Ε.Σ.Υ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 51.628,64 € με Φ.Π.Α 24%»,
(Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
175921/5277/1-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 1-08-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού

διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του
Κ.Ε.Σ.Υ.», χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 51.628,64 € με Φ.Π.Α 24%»,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη
«Κυριακίδη Κωνσταντίνου».

2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στον «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ» -
Εμπορία & Service Μηχανών Γραφείου - Γραφική ύλη - Αναλώσιμα Η/Υ- Χαρτικά, με ΑΦΜ
0661129547, Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, Δ/νση: Βαρατάση 4 Χαλκίδα, Τ.Κ 34100, και εγκρίνει την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας γραφικής ύλης, συνολικής αξίας τριάντα οκτώ
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (38.851,31€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (31.331,70 € άνευ ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1599

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση α) διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος
2019", β) της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, γ) της δαπάνης του
ποσού των 74.354,00 € και δ) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, (Π.Ε.
Ευρυτανίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 161633/2067/16-
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
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Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος 2019" της Π.Ε.

Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 74.354,00 € με ΦΠΑ 13%».
2. Τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού.
3. Τη δαπάνη, ποσού 74.354,00 €, σε βάρος του Ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 της

ΣΑΕΠ 566 για το υποέργο: "Προμήθεια άλατος 2019", Π.Ε. Ευρυτανίας.
4. Την υπ' αριθμ. 16/2019 μελέτη - τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω προμήθεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1600

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων του, για την προμήθεια
πινακίδων και στηθαίων ασφαλείας οδών, συνολικού προϋπολογισμού 33.999,99 €, (Π.Ε.
Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
183642/2775/13-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πινακίδων και στηθαίων

ασφαλείας οδών», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 33.999,99 €.
2. Τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1601

ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 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
προϋπολογισμού 28.064,52 € χωρίς Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
183645/2776/13-08-2019 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
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 1/9-08-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού 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 προϋπολογισμού 28.064,52 € χωρίς ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει μειοδότη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο των ειδών (αριθμ. οικ. 170348/2563/25-7-2019 Προκήρυξη, ΑΔΑΜ:
19PROC005345155 2019-07-25) τον υποψήφιο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, ΣΧΟΛΙΚΑ-
ΒΙΒΛΙΑ-ΔΩΡΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ», η προσφορά του οποίου κρίνεται επαρκής και οικονομικότερη
(25.392,60 € χωρίς ΦΠΑ).

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα
υποβάλει ο μειοδότης μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του σταλεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1602

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΘΕΜΑ 30o: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την
καλλιέργεια του βαμβακιού και της τομάτας στην περιοχή της Κωπαΐδας» και β) κατακύρωση του
έργου, (Π.Ε. Βοιωτίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 178480/4900/7-08-
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
1. Εγκρίνει το από 6-08-2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη και εφαρμογή
υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια του βαμβακιού και της τομάτας στην περιοχή
της Κωπαΐδας», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινή μειοδότη, ήτοι της
εταιρείας «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

2. Κατακυρώνει το εν λόγω έργο στην εταιρεία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με προσφερόμενη τιμή 145.145,00 € άνευ ΦΠΑ
(179.979,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1603

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
182439/4959/12-08-2019 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 τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα

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

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Ν.-
ΠΑΛΛΑΣ Θ. ΟΕ

44.53€
813.91€

600/26-7-2019

601/26-7-2019 325/11-2-2019

2
GROUP

CENTERHELLAS
SECURITY

1.178.00€ 976/31-7-19 1931/10-9-18

3 ANΔΡΕΑΣ Δ.
ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ

403,00€ 1552/30-4-19 94/15-1-19

4 3ΚΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 43.339,26€ 1454/31-7-19 473/28-2-19

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1604
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ΘΕΜΑ 32o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.

182755/5515/12-08-2019 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 τα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας που αφορούν σε

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

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

2.050,00€ 36/01-08-2019 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 3η δόση
πληρωμής μηνός Ιουλίου
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
οικ.95590/3127/30-04
2019(ΑΔΑΜ:19SYMV00487858
5 2019-05-02) για τις ανάγκες
της Π.Ε. Ευβοίας.

2. INNEWS 1911
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΕΠΕ ΔΙΡΦΗΣ 31
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΑΦΜ:997540353
ΔΟΥ:ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

744,00€ 12030/31-07-2019 733/01-04-2019
ΑΔΑ: 6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ,
ΑΔΑΜ:
19ΑWRD004736698
Πρακτικό 13ο, θέμα:28ο,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Α/Α: 1

Παροχή υπηρεσιών
παρακολούθησης και
αποδελτίωσης σε ραδιόφωνα,
τηλεόραση, ιστοσελίδες και
τύπο θεμάτων, που αφορούν
την Π.Ε. Ευβοίας.

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

ΑΦΜ:066121433

ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

510.31€ 6316/31-07-2019 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 Ιούλιο
2019.

4. Autohellas A.T.E.E
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 Τ.Κ
14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ
Τηλ:2106264000
ΑΦΜ:094005806
ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

3.949.40€ P238755/21-06-
2019

493/27-03-2017
ΑΔΑ: 720Ζ7ΛΗ-8ΤΙ
Θέμα:1ο,Πρακτικό:11ο

Προμήθεια δέκα (10) οχημάτων
μέσω χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing) για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για τον μήνα Ιούλιο 2019 βάσει
της με ημερομηνία 19/10/2017
(ΑΔΑΜ: 17SYNV002117358
2017-10-19) Σύμβασης
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5. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ
ΜΙΧ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ –
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.34100
ΑΦΜ:999188729
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

161,20€ 4685/07-08-2019 1329/02-07-2019
(Πρακτικό 24ο, θέμα:47ο,
Παράρτημα Ι, Α/Α: 1,
ΑΔΑ:Ψ00447ΛΗ-ΨΜ3)

Παροχή υπηρεσιών για την
ετήσια απεντόμωση –μυοκτονία
- εξοπλισμοί σε όλους τους
χώρους του Μεγάρου της
Π.Ε..Ευβοίας

6. ΜΠΑΖΙΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πυροσβεστικά-
Ναυτιλιακά
ΩΡΙΩΝΟΣ 73
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ:027585998
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2.150.16€ 429/07-08-2019 1364/09-07-2019
(Πρακτικό 25ο, θέμα:30ο,
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Α/Α:1,
ΑΔΑ: 6ΧΡΙ7ΛΗ-
ΕΟΚ,(ΑΔΑΜ:
19AWRD005260560)

Παροχή υπηρεσιών για τoν
ετήσιo έλεγχο συντήρησης,
αναγόμωσης, υδραυλικών
δοκιμών των 136
πυροσβεστήρων του Μεγάρου
της Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1605

ΘΕΜΑ 33o: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και των όρων παροχής γενικών
υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων περί δράσεων πρόληψης πυρκαγιών έτους 2019,
συνολικού προϋπολογισμού 80.463,60 €, (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
183624/2773/13-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή γενικών υπηρεσιών

μίσθωσης μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών, έτους 2019», συνολικού
προϋπολογισμού 80.463,60 €, Π.Ε. Φωκίδας.

2. Τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1606

ΘΕΜΑ 34o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων παροχής γενικών
υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων περί δράσεων πρόληψης πλημμυρών έτους 2019,
συνολικού προϋπολογισμού 74.313,20 €, (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
183633/2774/13-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή γενικών

υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πλημμυρών, έτους 2019,
συνολικού προϋπολογισμού 74.313,20 €, Π.Ε. Φωκίδας.

2. Τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1607
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019 - Γιορτή πέστροφας - (Π.Ε. Βοιωτίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 178782/4905/9-08-
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 τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης, ποσού 20.000,00 €, σε βάρος

του ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 και του ΚΑΕ 9899 της Π.Ε. Φθιώτιδας, για κάλυψη της δαπάνης
εκδήλωσης της γιορτής της Πέστροφας 2019 στον Ορχομενό, από την παρακράτηση του 20%
των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το αριθμ. 175/172105/29-07-2019
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1608

ΘΕΜΑ 36o: 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. 183028/4966/12-
08-2019 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 τη σχετική δέσμευση πίστωσης για προμήθειες,

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού ποσού
στη ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, επειδή δεν έγινε
η μεταβίβαση του ΒΙΝ 2716
αυτ/του, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10, άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.319
9.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

165,00 5.000,00 2.017,50 2.982.50

2

Εισφορές στο ΙΚΑ για τους
ωφελούμενους στην
Κοινωφελή εργασία, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10, άρθρο 176
παρ.1

02.05.071.941
2.
01

Εισφορές στο ΙΚΑ
και λοιπούς
ασφαλιστικούς
οργανισμούς

35.000,00 108.875,30 73.875,30 35.000,00

3

Δέσμευση ποσού για
επιχορήγηση σε ιδρύματα και
εταιρείες προστασίας
ανηλίκων και ενηλίκων,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10,
άρθρο 186 παρ.ΙΙΖ

02.05.073.255
1.
01

Επιχορήγηση σε
ιδρύματα και
εταιρείες
προστασίας
ανηλίκων και
ενηλίκων

5.000,00 40.000,00 35.000,00 5.000,00
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4

Προμήθεια ενός κλιματιστικού
για τις ανάγκες του Τμήματος
Κτηνιατρικής, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10, άρθρο 186 παρ.ΙΙΒ

02.05.073.171
2.
01

Προμήθεια
θέρμανσης και
κλιματισμού

600,00 2.000,00 0,00 2.000,00

5

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

02.05.073.07
19.02

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται
στους
ΚΑΕ0715,0716
και 0717

1.000.00 30.500,00 29.500,00 1.000,00

6

Πληρωμή δαπάνης για την
ετήσια κάλυψη συνδρομών
στις ακόλουθες ημερήσιες
και εβδομαδιαίες εφημερίδες
τοπικού τύπου
1.ΣΚΥΤΑΛΗ 1.500,00€
2. ΝΕΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.500,00€
3. ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 1.500,00€
4.ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 1.500,00€
5. ΔΙΑΒΗΜΑ 1.500,00 €
6.ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ 360,00€

02.05.073.11
21.01

Προμήθεια
βιβλίων,
συγγραμμάτων,
περιοδικών,
εφημερίδων και
λοιπών συναφών
εκδόσεων

7.860,00 13.106,88 1.000,00 12.106,88

7

Προμήθεια υλικών και τέντας
για συντήρηση
εγκατάστασης, σύμφωνα με
το Ν. 3852/10 άρθρο 176
παράγραφος 1

02.05.073.13
11.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής
εγκαταστάσεων

1.260,00 8.336,35 5.617,20 2.719,15

8

Αμοιβή στο δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση
Μαρίας Χατζηδούρου και
λοιπων ενώπιον του
Συμβουλίου Επικρατείας, στη
δικάσιμο της 13-11-19 ,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10,
άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.087
1 .01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 1.555,28 42.000,00 14.436,52 27.563,48

9

Αμοιβή στο δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση ΑΝΤ.
Ν. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ Α.Ε και Β.Ε
ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας στη
δικάσιμο της 5-12-19,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10,
άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.087
1 .01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 42.000,00 15.991,80 26.008,20

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 52.823,44 249.818,53 163.001,80 86.816,73 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1609

ΘΕΜΑ 37o: Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών & Υπηρεσιών για την Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.

181635/5476/9-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1610
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ΘΕΜΑ 38o: 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. 182424/5504/12-
08-2019 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 τη δαπάνη και τη σχετική δέσμευση πίστωσης για α) δαπάνες σε βάρος των

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

λοιπά έξοδα μετακίνησης
7 υπαλλήλων του
τμήματος Περιβάλλοντος
& Υδροοικονομίας της
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Σεπτέμβριο 2019

02.02.073.0719.0
1

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

499,09

2

λοιπά έξοδα μετακίνησης
7 υπαλλήλων του
τμήματος Περιβάλλοντος
& Υδροοικονομίας της
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Οκτώβριο 2019

02.02.073.0719.0
1

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

442,95

3

λοιπά έξοδα μετακίνησης
1 υπαλλήλου του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Σεπτέμβριο 2019
Έγγραφο
172668/512/30-7-2019

02.02.073.0719.0
1

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι το αντίτιμο
των εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

60,00
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του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

4

λοιπά έξοδα μετακίνησης
1 υπαλλήλου του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Οκτώβριο 2019
Έγγραφο
172668/512/30-7-2019
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0719.0
1

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

50,00

5

λοιπά έξοδα μετακίνησης
10 υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Σεπτέμβριο 2019
Έγγραφο
172200/4678/29-7-2019
της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0719.0
1

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

650,00

6

λοιπά έξοδα μετακίνησης
10 υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Οκτώβριο 2019
Έγγραφο
172720/4712/30
-7-2019 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0719.0
1

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

650,00
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7

λοιπά έξοδα μετακίνησης
16 υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Σεπτέμβριο
2019
Έγγραφο 4221/Φ34/05-
8-2019 Της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0719.0
1

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

1.017,30

8

λοιπά έξοδα μετακίνησης
16 υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Οκτώβριο
2019
Έγγραφο 4221/Φ34/05-
8-2019 Της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0719.0
1

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

1.030,02

9

λοιπά έξοδα μετακίνησης
5 υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Σεπτέμβριο
2019

02.02.073.0719.0
1

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

185,00

10

λοιπά έξοδα μετακίνησης
5 υπαλλήλων Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Οκτώβριο
2019

02.02.073.0719.0
1

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

185,00
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οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

11

λοιπά έξοδα μετακίνησης
30 υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Σεπτέμβριο
2019
Έγγραφο
177755/10744/5-8-2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0719.0
1

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

700,00

12

λοιπά έξοδα μετακίνησης
30 υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Οκτώβριο
2019
Έγγραφο
177755/10744/5-8-2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0719.0
1

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

700,00

13

λοιπά έξοδα μετακίνησης
4 υπαλλήλων Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Σεπτέμβριο
2019
Έγγραφο
174841/2757/1-8-2019
της Δ/νσης Υγείας της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0719.0
1

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

928,65
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14

λοιπά έξοδα μετακίνησης
4 υπαλλήλων Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Οκτώβριο 2019
Έγγραφο
174841/2757/1-8-2019
της Δ/νσης Υγείας της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0719.0
1

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

793,46

15

λοιπά έξοδα μετακίνησης
8 υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Σεπτέμβριο 2019
Έγγραφο
177599/19825/5-8-2019
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ
Ευβοίας

02.02.073.0719.0
1

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

342,20 107.386,94 23.660,85 75.492,42

16

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

02.02.073.0721.0
1

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

130,00

17

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

02.02.073.0721.0
1

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

130,00

18

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
30 υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Σεπτέμβριο
2019
Έγγραφο
177755/10744/5-8-2019

02.02.073.0721.0
1

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

870,00
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της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας

19

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
30 υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Οκτώβριο
2019
Έγγραφο
177755/10744/5-8-2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0721.0
1

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

870,00

20

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 7
υπαλλήλων του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Σεπτέμβριο 2019

02.02.073.0721.0
1

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

240,00

21

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 7
υπαλλήλων του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Οκτώβριο 2019

02.02.073.0721.0
1

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

250,00

22

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
10 υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Σεπτέμβριο 2019
Έγγραφο
172200/4678/29-7-2019
της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0721.0
1

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

650,00

23

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
10 υπαλλήλων Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Οκτώβριο 2019
Έγγραφο
172720/4712/30-7-2019
της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0721.0
1

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

650,00

24

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 4
υπαλλήλων Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Σεπτέμβριο
2019
Έγγραφο
174841/2757/1-8-2019
της Δ/νσης Υγείας της ΠΕ

02.02.073.0721.0
1

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

760,00
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Εύβοιας

25

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 4
υπαλλήλων Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Οκτώβριο 2019
Έγγραφο
174841/2757/1-8-2019
της Δ/νσης Υγείας της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0721.0
1

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

870,00

26

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
16 υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Σεπτέμβριο
2019
Έγγραφο 4221/Φ34/05-
8-2019 Της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0721.0
1

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

940,00

27

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
16 υπαλλήλων Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Οκτώβριο
2019
Έγγραφο 4221/Φ34/05-
8-2019 Της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0721.0
1

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

970,00

28

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 1
υπαλλήλου του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
της Έργων ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Σεπτέμβριο
2019
Έγγραφο
172668/512/30-7-2019
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0721.0
1

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

80,00

29

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 1
υπαλλήλου του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας
της Έργων ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Οκτώβριο
2019
Έγγραφο
172668/512/30-7-2019
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0721.0
1

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

70,00

30

ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 8
υπαλλήλων Δ/νσης
Μεταφορών &

02.02.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

230,00 41.850,00 14.560,00
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Επικοινωνιών ΠΕ
Ευβοίας για το μήνα
Σεπτέμβριο 2019
Έγγραφο
177599/19825/5-8-2019
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ
Ευβοίας

όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717

19.580,00

31

έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 10
υπαλλήλων της ΠΕ
Ευβοίας Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Σεπτέμβριο
2019
Έγγραφο
172200/4678/29-7-2019
της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0722.0
1

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

400,00

32

έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 10
υπαλλήλων της ΠΕ
Ευβοίας Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ευβοίας για
το μήνα Οκτώβριο 2019
Έγγραφο
172720/412/30-7-2019
της ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0722.0
1

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

400,00

33

έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 30
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Σεπτέμβριο
2019
Έγγραφο
177755/10744/5-8-2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0722.0
1

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

300,00

34

έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 30
υπαλλήλων Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας
για το μήνα Οκτώβριο
2019
Έγγραφο
177755/10744/5-8-2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0722.0
1

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

300,00

35

έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 1 υπαλλήλου
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Σεπτέμβριο 2019
Έγγραφο
172668/512/30-7-2019
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0722.0
1

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

50,00
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36

έξοδα διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό &
εξωτερικό 1 υπαλλήλου
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας για το μήνα
Οκτώβριο 2019
Έγγραφο
172668/512/30-7-2019
του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Έργων
ΠΕ Ευβοίας

02.02.073.0722.0
1

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

40,00 15.000,00
9.440,00

4.070,00

37

πληρωμή δικαστικής
δαπάνης της υπ’
αριθμ.Α268/2019
απόφασης Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά στο
όνομα Μπόκαρη Ιωάννα
του Γεωργίου, υπαλ. της
ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0894.0
1

Δικαστικά
συμβολαιογραφι
κά έξοδα

491,00 14.840,36
9.709,64 4.639,72

38

προμήθεια δύο σημαιών
(μία Ελληνική και μία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης),
προκειμένου να
τοποθετηθούν στην
είσοδο του Διοικητηρίου
της Π.Ε. Εύβοιας
‘Εγγραφο
176913/5316/6-8-2019
του τμ. Προμηθειών της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες

60,00 35.302,29 18.779,99 16.462,30

39

δαπάνη οδοιπορικών
της Δ/νσης Αγροτ. Οικ. &
Κτην/κής στο Πρόγραμμα
καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς για το
μήνα Σεπτέμβριο 2019
Έγγραφο
177760/10745/6/8/2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.5241.0
1

1.500,00

40

δαπάνη οδοιπορικών
της Δ/νσης Αγροτ. Οικ. &
Κτην/κής στο Πρόγραμμα
καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς για το
μήνα Οκτώβριο 2019
Έγγραφο
177760/10745/6/8/2019
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.5241.0
1

1.200,00 1.184.016,59 764.815,10 416.501,49

ΣΥΝΟΛΟ 20.684,67 1.398.396,18 845.985,58 531.725,93

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1611

ΘΕΜΑ 39o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 182426/5505/12-
08-2019 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
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Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της παρακάτω
πιστοποίησης - λογαριασμού έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1 εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς. έτους 2019 80.000,00 02.02.071.9412.01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1612

ΘΕΜΑ 40o:Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2019 και ανάκληση δεσμεύσεων πίστωσης, (Π.Ε. Φωκίδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 181684/2747/9-08-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

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

1.

Πληρωμή αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία ενός
υπαλλήλου της Δ/νσης

Διοικητικού Οικονομικού για
τους Μήνες Μάρτιο και

Απρίλιο 2019.

02.04.073.0511.01 Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 242,40

2.

Πληρωμή αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία ενός
υπαλλήλου του Τμήματος

Πολιτικής Προστασίας για το
Μήνα Ιούνιο 2019.

02.04.073.0511.01 Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 71,11

3.

Πληρωμή αποζημίωσης για
υπερωριακή εργασία ενός
υπαλλήλου του Γραφείου
ΠΣΕΑ για το Μήνα Ιούλιο

2019.

02.04.073.0511.01 Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία 108,40

4.

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

Γραφείου ΠΣΕΑ για το Μήνα
Ιούλιο.

02.04.073.0512.02
Αμοιβή για εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες

149,10
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5.

Δαπάνη για την πληρωμή
λοιπών εξόδων μετακίνησης
δεκαεννιά (19) υπαλλήλων,
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων,

της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού, της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, της Δ/νσης

Ανάπτυξης και του τμήματος
Περιβάλλοντος και

Υδροοικονομίας για τους
μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο

και Ιούλιο 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

3.411,21

6.

Δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης

είκοσι επτά (27)
υπαλλήλων, της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων, της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού,
της Δ/νσης Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
της Δ/νσης Ανάπτυξης και

του τμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας για τους
μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο

και Ιούλιο 2019

02.04.073.0721.01

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

2.270,00

7.
Δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών OTE έτους

2019
02.04.073.0824.01

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

349,50

8.
Δαπάνη για την πληρωμή
λογαριασμών ΔΕΗ έτους

2019
02.04.073.0832.01 Ηλεκτρική ενέργεια 735,00

9.

Δαπάνη για την πληρωμή
Υπερωριακής απασχόλησης
τεσσάρων (4) υπαλλήλων

της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
που ασχολούνται με το

πρόγραμμα Δακοκτονίας,
για τους μήνες Ιούλιο και

Αύγουστο 2019.

02.04.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 1.008,80

10.

Δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης
τεσσάρων (4) υπαλλήλων
της Δ/νσης Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής
που ασχολούνται με το

πρόγραμμά Δακοκτονίας για
το μήνα Ιούλιο 2019

02.04.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 1.324,10

11.

Δαπάνη για την πληρωμή
ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης

δύο (2) εποχιακών
υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής που
ασχολούνται με το

πρόγραμμά Δακοκτονίας για
τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο

2019

02.04.073.5241.01 Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής 759,38
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.429,00

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια

ανταλλακτικών
για επισκευή
του εκτυπωτή

MP3350
Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού
της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

125,86 3.610,49 2.941,37 543,26

2.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια

νέου
τηλεφωνικού
κέντρου για τις
ανάγκες του
Δ/ιοικητηρίου

της Π.Ε
Φωκίδας(ΑΔΑ
Μ:19REQ0054

15126)

02.04.073.1725.01

Προμήθεια
κάθε είδους
τηλεπικοινω

νιακού,
μετεωρολογ
ικού και
λοιπού

συναφούς
ηλεκτρονικο

ύ
εξοπλισμού

13.007,89 13.731,67 34,99 688,79

3.

Πληρωμή
δαπάνης για
μετακινήσεις
υπαλλήλων

της ΔΑΟΚ που
ασχολούνται
με το σύστημα
μηχανογραφη

μένης
λογιστικής του
ΔΙΓΕΛΠ για
επιτόπια
συλλογή
στοιχείων

καθώς και για
εκπαίδευση

και
επιμόρφωση
εντός της

επικράτειας.

02.04.073.5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφί
ας κ.λ.π.
που δεν

προβλέποντ
αι σε
άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

4.000,00 10.189,00 0,00 6.189,00

4.

Πληρωμή
δαπάνης για
μετακινήσεις
υπαλλήλων

της ΔΑΟΚ που
ασχολούνται

με το
πρόγραμμα
γεωργικών
στατιστικών

02.04.073.5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφί
ας κ.λ.π.
που δεν

προβλέποντ
αι σε
άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

689,00 10.189,00 4.000,00 5.500,00
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5.

Πληρωμή
δαπάνης για
μετακινήσεις
υπαλλήλων

της ΔΑΟΚ που
ασχολούνται

με το
πρόγραμμα

μελισσοκομίας

02.04.073.5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφί
ας κ.λ.π.
που δεν

προβλέποντ
αι σε
άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

600,00 10.189,00 4.689,00 4.900,00

6.

Πληρωμή
δαπάνης για
κάλυψη

υπηρεσιακών
αναγκών
(εξοπλισμό

Η/Υ,
συντήρηση
εξοπλισμού,
γραφική ύλη,
μετακινήσεις,
υπερωρίες

υπαλλήλων ή
ανάγκες σε
εποχιακό

προσωπικό)
υπαλλήλων

που
ασχολούνται

με τον
αγροτικό

εξηλεκτρισμό
και τα

γεωργικά
μηχανήματα

02.04.073.5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφί
ας κ.λ.π.
που δεν

προβλέποντ
αι σε
άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

600,00 10.189,00 5.289,00 4.300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19.022,75 58.098,16 16.954,36 22.121,05

Γ. Τις ανακλήσεις των σχετικών δεσμεύσεων πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών από τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

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

1 1555/20.02.2019 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

0715,0716,0717

1636/20.02.2019 6Ρ197ΛΗ-ΔΔ9 1.000,00
2 1556/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1627/20.02.2019 ΩΜΨΥ7ΛΗ-Α5Α 2.484,67
3 1557/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1617/20.02.2019 Ω7Μ07ΛΗ-ΡΗΕ 14,46
4 1558/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1630/20.02.2019 6Φ8Ξ7ΛΗ-ΜΝΝ 319,47
5 1559/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1634/20.02.2019 6ΟΧΗ7ΛΗ-ΠΑ4 772,50
6 1561/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1631/20.02.2019 67ΧΨ7ΛΗ-ΔΜΖ 2.000,00
7 1562/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1645/20.02.2019 Ω9ΑΚ7ΛΗ-2ΨΣ 720,96
8 1564/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1623/20.02.2019 ΩΓΔΗ7ΛΗ-Λ2Ο 151,74
9 1565/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1643/20.02.2019 ΩΜΣΙ7ΛΗ-ΒΘΑ 299,31
10 1566/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1638/20.02.2019 Ω9ΣΞ7ΛΗ-ΣΗ4 300,00
11 1574/20.02.2019 02.04.073.0719.01 1611/20.02.2019 ΩΖΔ67ΛΗ-ΟΡΦ 1.000,00
12 2094/28.03.2019 02.04.073.0719.01 2171/28.3.2019 ΩΙΒΤ7ΛΗ-Γ8Ψ 2.000,00
13 2098/28.03.2019 02.04.073.0719.01 2170/28.3.2019 Ω8567ΛΗ-1Ν9 1.832,75
14 2100/28.03.2019 02.04.073.0719.01 2167/28.3.2019 6ΒΙΨ7ΛΗ-Γ1Υ 16,80

15 2102/28.03.2019 02.04.073.0719.01 2174/28.3.2019 ΩΤ4Α7ΛΗ-Ξ3Ζ 300,00
16 1567/20.02.2019 02.04.073.0721.01 Ημερήσια 1608/20.02.2019 ΨΤ0Σ7ΛΗ-Δ4Τ 500,00
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αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

17 1568/20.02.2019 02.04.073.0721.01 1635/20.02.2019 9ΩΓΥ7ΛΗ-ΓΝΑ 1810,00
18 1569/20.02.2019 02.04.073.0721.01 1640/20.02.2019 ΩΥΡ37ΛΗ-ΩΨΒ 180,00
19 1570/20.02.2019 02.04.073.0721.01 1632/20.02.2019 ΨΥ2Τ7ΛΗ-ΖΧΖ 80,00
20 1571/20.02.2019 02.04.073.0721.01 1614/20.02.2019 ΨΜ6Π7ΛΗ-ΖΧΙ 550,00
21 1575/20.02.2019 02.04.073.0721.01 1629/20.02.2019 Ω9ΓΖ7ΛΗ-ΛΦΗ 270,00
22 1576/20.02.2019 02.04.073.0721.01 1621/20.02.2019 Ω22Μ7ΛΗ-945 90,00
23 1577/20.02.2019 02.04.073.0721.01 1626/20.02.2019 Ψ9Γ77ΛΗ-5ΗΘ 150,00

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσε ότι ψηφίζει την εν λόγω εισήγηση, Αναρωτήθηκε,
ωστόσο, για ποιο λόγο έγιναν τόσες πολλές ανακλήσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1613

ΘΕΜΑ 41o: Έγκριση δαπάνης & δέσμευση πίστωσης (φορέας 071 – Δημοσίων Επενδύσεων),
(Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 167581/5342/12-
08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

1 Συνδιοργάνωση αεροπορικής επίδειξης
Athens Flying Week 2019

Χρηματοδότηση: 20% ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: 19REQ005095697

01.071.9
899.01

20.000.00

2 Εργοδοτικές εισφορές για προγράμματα
ωφελουμένων - κοινωφελούς εργασίας -
πρόσκληση 8/2018 - επιμήκυνση
προγράμματος κατά δύο μήνες

Χρηματοδότηση: ΟΑΕΔ

01.071.9
412.01

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

112.000,00

Β. Διορθώνει την με αριθμό 1569/2019 απόφασή της (θέμα 69ο, πρακτικό 28/7-08-2019,
ΑΔΑ: 9ΒΝΞ7ΛΗ-Ψ1Ζ), ως προς τον ΚΑΕ της δαπάνης με α/α 2, “Καταβολή ετήσιας συνδρομής
ΠΣΕ στην Αγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” από τον εσφαλμένο
“01.071.9452.01”, στον ορθό 01.071.9899.01.

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό στη δαπάνη με α/α Α.1.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1614

ΘΕΜΑ 42o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού της γέφυρας Φραντζή του επαρχιακού οδικού δικτύου Λαμίας -
Γοργοποτάμου”, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 180667/5719/12-
08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

οποίος αναδείχθηκε υποψήφιος ανάδοχος έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ



48

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1615

ΘΕΜΑ 43o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης της 35ης Εντολής Πληρωμής
& Πιστοποίησης του έργου: «Οδός Δομνίστα - Ροσκά - Πάντα Βρέχει - Όρια Νομού - Ν.Α.
Ευρυτανίας», (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 179954/3570/12-
08-2019 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 τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις

της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε ευρώ

1

35η εντολή πληρωμής του Έργου «Οδός Δομνίστα-Ροσκά-Πάντα Βρέχει-Όρια
Νομού-Ν.Α. Ευρυτανίας»
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 766
Προϋπολογισμός : 9.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης : 4.268.057,75 ευρώ
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 4.102.933,94 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 45.532,80 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 128.881,35 ευρώ.

Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»

Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ :
45.532,80 ευρώ

Κ.Α.Ε.

03.071.9453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

«Συγκοινωνίες»

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

45.532,80

Ποσό
Εγκεκρ.
Π/Υ

626.646,40

Δεσμευθέν
ποσό

371.580,34

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης

209.533,26

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1616

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.

Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Δαπάνη σύνδεσης με το
δίκτυο μέσης τάσης του

δικτύου
ηλεκτροφωτισμού της
γέφυρας Φραντζή του
επαρχιακού οδικού
δικτύου ΛΑΜΙΑΣ -
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ”

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

AΦΜ: 094532827 ΔΟΥ:
ΦΑΕΕ Αθηνών

Ταχ. Δ/νση: Περραιβού
18 - Αθήνα, Τ.Κ. 11743

1429/22-7-2019

ΑΔΑ:

6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ

ΕΦ:073

ΚΑΕ:

0899

Αριθμ. Δέσμευσης:
3071/25-7-2019

ΑΔΑ:
6ΝΗΤ7ΛΗ-ΥΝΙ

1.301,83€
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ΘΕΜΑ 44o: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Δ.Ε
της Π.Ε. Ευρυτανίας για δαπάνες εισφορών, αμοιβών, επιχορηγήσεων και προμηθειών,
οικονομικού έτους 2019, (Π.Ε. Ευρυτανίας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 182653/3594/12-
08-2019 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 τη δέσμευση πίστωσης και την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, αμοιβές,

επιχορηγήσεις και εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, κατά το οικονομικό έτος 2019 στην
Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά την
κάλυψη των εισφορών
σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς των
ωφελούμενων στην
Π.Ε.Ευρυτανίας, που
προκύπτει από την
επέκταση του
Προγράμματος
Κοινωφελούς
Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
για το έτος 2019,
σύμφωνα με το άρθρο 3
του ν.4618/2019
(89/Α’/10.6.2019 ΦΕΚ)

03.071.
9412.01

Εισφορές
στο ΙΚΑ και
λοιπούς

Ασφαλιστικο
ύς

Οργανισμού
ς

50.000,00 100.529,61 50.529,61 0,00

2

Η δαπάνη αφορά την
ετήσια χρηματοδότηση
(συμπληρωματική) της
Π.Ε.Ευρυτανίας στην
αστική εταιρεία Μ.Κ.Ο
της ΠΣΕ με την
επωνυμία «Οργανισμός
Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας -
ΟΠΑΣΤΕ» σύμφωνα με
τις 78/2019 & 136/2019
απόφαση του
Π.Συμβουλίου της Π.Σ.Ε
περί 2ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγ/τος
Δημοσίων Επενδύσεων
της Π.Ε.Ε όπου
εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο για
το έτος 2019.
(ΚΑΠ 2019)

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 70.000,00 433.000,00 232.887,41 130.112,59

3

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή του ορισμένου
(σύμφωνα με την
42/2019 απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου με την

03.073.
0873.01

Αμοιβές
Νομικών

Προσώπων
11.904,00 31.000,00 17.769,60 1.326,40
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οποία ορίσθηκε και η
αμοιβή του) εκκαθαριστή
για τις υπηρεσίες
εκκαθάρισης και λύσης
της εταιρείας με την
επωνυμία «Εταιρεία
Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε».
19REQ005163706

4

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
αντισηπτικών και
απολυμαντικών ειδών
για την προστασία των
κτηνιάτρων της Δ.Α.Ο.Κ
Π.Ε.Ευρυτανίας, στα
πλαίσια υλοποίησης
διάφορων
προγραμμάτων
αντιμετώπισης
ασθενειών των ζώων &
ζωοανθρωπονόσων του
Νομού Ευρυτανίας.

03.073.
1214.01

Προμήθεια
κτηνιατρικού

υλικού
346,00 5.000,00 2.062,55 2.591,45

5

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
προστατευτικών
ρούχων (φόρμες),για
την προστασία των
Κτηνιάτρων της Δ.Α.Ο.Κ
Π.Ε.Ευρυτανίας από
λοιμώδη νοσήματα, στα
πλαίσια υλοποίησης
διάφορων
προγραμμάτων
αντιμετώπισης
ασθενειών των ζώων &
ζωοανθρωπονόσων του
Νομού Ευρυτανίας.

03.073.
1214.01

Προμήθεια
κτηνιατρικού

υλικού
981,71 5.000,00 2.408,55 1.609,74

6

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1311.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
και

επισκευής
εγκαταστάσε

ων

650,00 3.373,21 731,20 1.992,01

7

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια σφραγίδων
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Π/θμιας
Εκπ/σης Ευρυτανίας.

03.073.
1699.01

Λοιπές
Προμήθειες 110,00 5.280,00 269,84 4.900,16

8

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια USB TOKEN
ψηφιακής υπογραφής
(τύπου ΑΔΔΥ και
σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της
Αρχής Πιστοποίησης
του Ελληνικού
Δημοσίου – Α.Π.Ε.Δ)
για τις ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικώ

ν
υπολογιστώ

ν,
προγραμμάτ

ων &
λοιπών
υλικών

2.400,00 24.800,00 13.863,72 8.536,28
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19REQ005419178

9

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια εκτυπωτή
λέιζερ, για τις ανάγκες
γραφείου του Τμήματος
Ωρίμανσης της Δ.Τ.Ε
της Π.Ε. Ευρυτανίας.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικώ

ν
υπολογιστώ

ν,
προγραμμάτ

ων &
λοιπών
υλικών

400,00 24.800,00 16.263,72 8.136,28

Ο κ. Θωμάς Γρεβενίτης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό στη δαπάνη με α/α 2, διερωτώμενος
αφενός για “τα κριτήρια βάσει των οποίων δόθηκαν τα εν λόγω χρήματα στην αστική εταιρεία
Μ.Κ.Ο. της ΠΣΕ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας -
ΟΠΑΣΤΕ», αφετέρου για το πότε θα γίνει ο απολογισμός όλων των πολιτιστικών που έχει ο ίδιος
κατ΄ εξακολούθηση ζητήσει”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1617

ΘΕΜΑ 45o: 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. 182988/3598/12-
08-2019 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 κάτωθι δαπανών στον προμηθευτή, ο οποίος αναδείχθηκε

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1618

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 46o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2146/08-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
αναφορικά με το ημερήσιο κόστος τροποποίησης του μαθητικού δρομολογίου αριθμού 549,
όπως αυτό αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι με α/α 15, (Π.Ε. Εύβοιας) .

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης Ο.Ε

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε

Απόφαση
Δέσμευσης

Ποσό
( ΜΕ
ΦΠΑ)

1

προμήθεια δύο (2)
πολυμηχανημάτων LASER
brother DCP-L2510D Mono
και ένα (1) γνήσιο toner
LASER brother DCP-L2510D
Mono.

«esmart»
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Π.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
@ SERVICE
SMARTHONE –H/Y
Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 13
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΗΛ:
2237021587
Α.Φ.Μ:110979323
ΔΟΥ: ΚΕΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο.Ε.
27/29-7-2019
ΑΠΌΦΑΣΗ
1482

ΑΔΑΨΩΜΙ77Λ
Η-ΟΝΑ

Ε.Φ.
073

ΚΑΕ:
5243

Αρ. Δέσμευσης
175978/3504/02-

08-2019
Α/Α 3139

ΑΔΑΨΒ7Ω7ΛΗ-
Ο5Δ

296,36
ΕΥΡΩ
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 180699/5447/8-08-
2019 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει:
α) Την υπ΄αριθμ. 2146/8-10-2018 (πρακτικό 39, ΑΔΑ: 970Ο7ΛΗ-52Ζ) απόφασή της ως

προς το ημερήσιο κόστος τροποποίησης του δρομολογίου με κωδ. 549 (συμπεριλαμβανομένου
και του ποσοστού έκπτωσης 13,96%) όπως αυτό αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο σε αυτήν
πίνακα του Παραρτήματός Ι (α/α 15), ως εξής:

β) Την τροποποιημένη σύμβαση σύμφωνα με την ορθή επανάληψη των δεδομένων του
άνωθεν πίνακα.

Η δαπάνη να βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 ΚΑΕ 0821 της Π.Ε.
Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1619

ΘΕΜΑ 47o: Έγκριση αιτημάτων έκπτωτων προσωρινών μειοδοτών της διαγωνιστικής
διαδικασίας μαθητικών δρομολογίων της 18ης/12/2017, σύμφωνα με την αρ. 484/28-02-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 181039/5459/8-08-
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. Ανακαλεί εν μέρει την υπ΄ αριθμ. 484/28-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΧ157ΛΗ-Κ51) απόφασή της

αναφορικά με την κήρυξη ως έκπτωτων των κάτωθι προσωρινών μειοδοτών της διαγωνιστικής
διαδικασίας της 18ης/12/2017 για τη μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Εύβοιας, και συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α Έκπτωτοι Μειοδότες Κωδ. Δρομολογίων
1. Λιαποδημήτρη Δροσούλα 846

2. Μιχαλάκη Βασιλική 995 και 998

3. Μαστρογιάννης Βασίλειος 439

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ
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2. Εγκρίνει:
α) την επανάληψη της προς αυτούς πρόσκλησης για την υπογραφή των συμβάσεων και

των τροποποιητικών αυτών, με αποδεικτικό παραλαβής της πρόσκλησης και
β) 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 πίστη ότι τελούν
ακόμη υπό την ιδιότητα του “προσωρινού μειοδότη”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1620

ΘΕΜΑ 48o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το
διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2019, (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 180282/5436/8-08-
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 τη δαπάνη, ποσού 381.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την

πληρωμή της μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας με ειδικά μαθητικά δελτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της 50025/19-9-2018 νέας Κ.Υ.Α., στους δικαιούχους, για το σχολικό έτος 2018 - 2019
και συγκεκριμένα για το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2019, ως εξής:

α/α Δικαιούχος Χρονικό διάστημα Ποσό

1 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε. Απριλίου – Ιουνίου 2019 250.000,00
2 ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδας Α. Ε. Απριλίου – Ιουνίου 2019 130.000,00
3 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θήβας. Απριλίου – Ιουνίου 2019 500,00
4 ΤΡΑΙΝΟΣΕ Απριλίου – Ιουνίου 2019 1.000,00

Σύνολο 381.500,00

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1621

ΘΕΜΑ 49o: Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της
ΚΥΑ 50025/19-9-2018 για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 του σχολικού έτους
2018 – 2019, (Π.Ε. Εύβοιας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 180285/5437/8-08-
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 τη δαπάνη, ποσού 137.000,00 €, για την πληρωμή των δικαιούχων μεταφοράς

μαθητών νομού Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β. και 2 του άρθρου
3 της 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β 26-9-2018) Νέας Κ.Υ.Α., για το χρονικό διάστημα
Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, του σχολικού έτους 2018 - 2019, ως εξής:

Κατηγορία
επιδόματος

Βαθμίδα
Εκπαίδευσης

ποσό Σύνολο
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Επιδόματα μετεγκατάστασης Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2.000.00 12.000.00
(Παρ. 1α άρθρου 3 ΚΥΑ 50025/19-9-

2018)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 10.000.00

Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη των
γονέων ή των κηδεμόνων (Παρ. 1β
άρθρου 3 ΚΥΑ 50025/19-9-2018)

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 20.000.00 100.000.00.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 80.000.00

Επιδόματα μεταφοράς με ευθύνη των
γονέων ή των κηδεμόνων μέχρι την
έναρξη πραγματοποίησης των

δρομολογίων (Παρ. 2 άρθρου 3 ΚΥΑ
50025/19-9-2018)

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 15.000.00 25.000,00

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 10.000.00

Σύνολο 137.000.00

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Ε. Εύβοιας,
Ειδικού Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1622

ΘΕΜΑ 50o: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 218/28-01-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
ως προς τον αριθμό μαθητικού δρομολογίου, (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
183166/5797/12-08-2019 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
Διορθώνει την υπ΄ αριθμ. 218/28-01-2019 (5ο πρακτικό, ΑΔΑ: 6ΕΘΤ7ΛΗ-Γ30) απόφασή

της που αφορά στα μαθητικά δρομολόγια της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως προς την παράγραφο 4 αυτής,
από το εσφαλμένο: «Κηρύσσει ως άγονα τα δρομολόγια 36,38,49,52,56,57,58,61,64&65… διότι
δεν έχει υποβληθεί καμία παραδεκτή εμπρόθεσμη προσφορά» στο ορθό: «Κηρύσσει ως άγονα
τα δρομολόγια 36,38,40,52,56,57,58,61,64 & 65, διότι δεν έχει υποβληθεί καμία παραδεκτή
εμπρόθεσμη προσφορά».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1623

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 51o: Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Περιφερειακών
Ενοτήτων και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
που αφορούν την Διακήρυξη 1ΔΚΠ/2019 “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή και
Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε.
Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με Φ.Π.Α., (Π.Ε. Φθιώτιδας) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 683/179816/7-08-
2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Ορίζει τα μέλη των επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Περιφερειακών
Ενοτήτων και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
που αφορούν στην διακήρυξη 1ΔΚΠ/2019 “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή / και
Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε.
Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, προϋπολογισμού
1.500.000,00€ με ΦΠΑ (ΑΔΑΜ: 19PROC004494314 2019-02-20), ως εξής:

Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Π.Ε. Βοιωτίας.
 Καλπούζος Γεώργιος του Λουκά, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), Προϊστάμενος
του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Βοιωτίας, με βαθμό Α’, με αναπληρωτή του τον Χαραλαμπίου
Γεώργιο του Βασιλείου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), υπάλληλο του ιδίου Τμήματος,
με βαθμό Α’.
 Σαχίνη Αρχοντούλα του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), υπάλληλος
του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Βοιωτίας, με βαθμό Α’, με αναπληρώτρια την Σταμούλη
Παναγιώτα του Γεωργίου, Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, με
βαθμό Β’.
 Κοντόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων),
υπάλληλος του Τμήματος Κτηνιατρικής Βοιωτίας, με βαθμό Α’, με αναπληρώτριά του την
Πολατίδου Ειρήνη του Ηλία, υπάλληλο της Ταμειακής Υπηρεσίας Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού ΠΕ Βοιωτίας, με βαθμό Δ’.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Π.Ε. Εύβοιας.
 Κεκεμπάνος Νικόλαος του Αντωνίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων),
Προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, με βαθμό Α’, με αναπληρώτριά του την
Στάμου Ευθυμία του Ηλία, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), με βαθμό Α’, υπάλληλο του
ιδίου Τμήματος.
 Γιαννακού Αργυρώ του Δημητρίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), με βαθμό Α’,
υπάλληλος του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, με αναπληρωτή της τον Σταματούκο
Ευάγγελο του Θεοδώρου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), με βαθμό Α’, υπάλληλο του
ιδίου Τμήματος.
 Θεοδώρου Αλέξανδρος του Γρηγορίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), με
βαθμό Α’, υπάλληλος του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, με αναπληρώτριά του την
Χατζηνάκη Βασιλεία του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), με βαθμό Β’,
υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Π.Ε. Ευρυτανίας.
 Σαραφιανός Αντώνιος του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α’,
Προϊστάμενος ΔΑΟΚ ΠΕ Ευρυτανίας, με αναπληρωτή του τον Κατσίνη Νικόλαο του
Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με βαθμό Α’, Προϊστάμενο Τμήματος
Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΔΑΟΚ ΠΕ Ευρυτανίας.
 Μπακογιώργος Γεώργιος του Ηλία κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Γ’,
υπάλληλος Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Ευρυτανίας, με αναπληρώτρια την Αποστολίδου Ελένη
του Βύρωνα - Κώστα κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του
Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Ευρυτανίας.
 Λάιος Γεώργιος του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Β’,
υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Ευρυτανίας, με αναπληρωτή του τον Μπογιαντζή
Ιωάννη του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με βαθμό Α’, Προϊστάμενο Τμήματος
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου ΔΑΟΚ ΠΕ Ευρυτανίας.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Π.Ε. Φθιώτιδας.
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 Θώμος Γεώργιος του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α’,
υπάλληλο Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή τον Γκόλφη Λεωνίδα,
κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής με βαθμό Α’, υπάλληλο Τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Στυλίδας.

 Λαμπράκη Ναυσικά του Θεοδώρου , κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α’,
υπάλληλο Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αταλάντης, με αναπληρωτή της
τον Τσαντήλα Ηλία του Δημητρίου , ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α’, υπάλληλο
Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.

 Ξενόπουλος Θεμιστοκλής του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό
Γ’, υπάλληλο Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή του τον Κύρκο
Γεώργιο του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, υπάλληλο Τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μακρακώμης.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Π.Ε. Φωκίδας.
 Καλυβιώτη Όλγα του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α’,

Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Φωκίδας, με αναπληρώτριά της την Νάτσικα
Σοφία του Νικολάου κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α’, υπάλληλο του
Τμήματος Α.Ο.Κ. Ευπαλίου.

 Σκορδά Ειρήνη του Κωνστανίνου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Β’,
υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Φωκίδας, με αναπληρωτή της τον Κουτίνα
Αθανάσιο του Φωτίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Γ’, υπάλληλο του
Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Φωκίδας.

 Κανελόπουλο Νικόλαο του Χαραλάμπου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’,
Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Γης και Αναδασμών της ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας, με
αναπληρωτή του τον Κορομπίλη Ηλία του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α’,
υπάλληλο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας.

Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 Νεοφωτίστου Παναγιώτα του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α’,

Προϊσταμένη Τμήματος Κ.Δ.Υ. - Κ.Α.Φ.Ε. Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Πολιτικής Π.Στ.Ε., με
αναπληρώτριά της την Νιαβή Γλυκερία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων)
με βαθμό Α’, Προϊσταμένη Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής και
Αλιευτικής Πολιτικής Π.Στ.Ε.

 Κίττα Ελένη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με βαθμό Α’,
Προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτριά της την
Χριστοπούλου Κωνσταντία του Αλεξάνδρου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με
βαθμό Α’, Προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής Δομοκού.

 Μπλέτσας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με βαθμό Α’,
υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με
αναπληρώτρια του την Καλτσούλα Ευαγγελία του Φωτίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών
(Γεωπόνων) με βαθμό Α’, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

Πρόεδρος των επιτροπών ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος.
Η διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται έως τρία έτη από την υπογραφή της

σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1624

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση του 4ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
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ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
για τo έτoς 2019 στο τμήμα Α της Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14578/182943/12-
08-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 4/3-07-2019 (ολοκληρώθηκε στις 8-08-2019) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του διεθνή,
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τo έτoς 2019, στο τμήμα Α της Π.Ε. Φθιώτιδας», που
αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη
«ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ».

2. Κατακυρώνει οριστικά τον εν λόγω διαγωνισμό, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και
για την προστασία της ελαιοπαραγωγής του νομού Φθιώτιδας, αφού προσκόμισε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και είναι πλήρως ταυτισμένα με τα υποβληθέντα στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, για το τμήμα Α (αυξ. Αριθ. στο σύστημα 70640), στον μειοδότη
«ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ» (Παπακυριαζή 12, Λαμία, Α.Φ.Μ 800724606 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ)
με την τιμή των 0,033 € πλέον ΦΠΑ 13% ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, που είναι σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης. Συνολικό προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες πενήντα
οκτώ χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά ευρώ & εξήντα λεπτά (258.297,60€) πλέον ΦΠΑ 13% και
συνολικά (291.876,28), για το τμήμα Α΄ έτους 2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1625

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χαράλαμπος Σανιδάς Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Αργυρίου

Ευστάθιος Κάππος

Δημήτριος Βουρδάνος

Θωμάς Γρεβενίτης

Παναγιώτης Ευαγγελίου

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A Δαπάνη Προμηθευτής
Αρ. Πρωτ.
Εισήγησης
Λογιστικής
Διαχείρισης

Απόφαση Έγκρισης
Δαπάνης Οικονομικής

Επιτροπής
Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό

1. Ανανέωση της ιστοσελίδας
www.goevia.com, για την
τουριστική προβολή της Εύβοιας
έτους 2019 μαζί με την
κατοχύρωση του ονόματος και το
πιστοποιητικό SSL ασφάλειας
πρόσβασης και περιήγησης στον
ιστότοπο.

INFODATA

ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 53

15235 Βριλήσσια

ΑΦΜ: 040451284

Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

147222/4619 1362/09-07-2019
Πρακτικό 25ο, θέμα: 28ο,
α/α: 29
ΑΔΑ: 6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0899

167437/5128/22-
07-2019
ΑΔΑ: ΩΥ817ΛΗ-
Ζ2Ν 349,12€

2. Προμήθεια δέκα (10) μπλοκ
εκθέσεων ελέγχου για την
εφαρμογή των διατάξεων των Ν.
4446/2016 και 4177/2013 για τις
ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου –
Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Εύβοιας.

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τυπογραφείο – Χαρτοπωλείο

Λυκόφρονος 8 - Χαλκίδα 34100

ΑΦΜ: 046301127

Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

167111/5093 1477/29-07-2019
Πρακτικό 27ο, θέμα: 38ο,
α/α: 3
ΑΔΑ: ΩΜΙ77ΛΗ-ΟΝΑ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1699

176701/5297/02-
08-2019
ΑΔΑ: 7ΞΤΨ7ΛΗ-
Ψ7Π 248,00€

3. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
υγιεινής για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας.

Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.

Εισαγωγές-Αντιπροσωπείες-Γενικό
Εμπόριο

Προμαχώνος & Καπνίση

ΑΦΜ: 099817489

Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

143145/4508 1327/02-07-2019
Πρακτικό 24ο, θέμα: 45ο,
α/α: 7
ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-Μ0Κ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 1231

151258/4737/04-
07-2019
ΑΔΑ: ΩΕ0Μ7ΛΗ-
0ΙΦ

4.402,00€

4. Παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων
(σχεδίων, κειμένων) για τις ανάγκες
της μελέτης του ΓΠΣ Δήμου
Ανθηδώνας της Π.Ε. Ευβοίας.

Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΠΑΝ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

Μπακοπούλου 12 - Ν. Ψυχικό 15451

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟ

92507/3052 982/07-05-2019
Πρακτικό 17ο, θέμα: 37ο,
α/α: 2
ΑΔΑ: 6ΔΠ57ΛΗ-95Μ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0843

104161/3419/10-
05-2019
ΑΔΑ: 6ΔΠΘ7ΛΗ-
Σ0Κ

990,76€

http://www.goevia.com/
ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ
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5. Παροχή υπηρεσιών για την ετήσια
Ασφάλιση (κάλυψη πυρός,σεισμού,
κεραυνού, έκρηξης, πτώσης
αεροσκαφών) των κτιριακών
εγκαταστάσεων (στεγασμένων
υπηρεσιών και γραφείων, υπογείου
πάρκινγκ και αρχείου υπηρεσιών,
μηχανοστασίων, λεβητοστασίων,
αντλιοστασίων, εξωτερικού αύλειου
χώρου και του Αμφιθεάτρου
Συνεδριακού Κέντρου)
του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας

NP INSURANCΕ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 81-83, 15124 Μαρούσι
ΑΦΜ: 094035800
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

147222/4619 1362/09-07-2019
Πρακτικό 25ο, θέμα: 28ο,
α/α: 28
ΑΔΑ: 6ΧΡΙ7ΛΗ-ΕΟΚ

ΕΦ 073
ΚΑΕ 0899

167413/5104/22-
07-2019
ΑΔΑ: Ω0ΡΤ7ΛΗ-
ΔΝΧ
ΑΔΑΜ:
19REQ005330914

6.599,00€

ΑΔΑ: ΨΤΙΞ7ΛΗ-ΦΞΓ
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