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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 3ης Δεκεμβρίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 39
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-092019 (ΑΔΑ:69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω
απουσίας του Προέδρου αυτής και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 269234/2313/28-11-2019
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 των υπ΄αριθμ. 37/19-11-2019 και 38/28-11-2019 πρακτικών συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας [Σχετικά με έφεση των 1.- Χρυσοστάλη Χρυσούλας
και 2.- Χρυσοστάλη Παναγή - Ανδρέα.] .
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης περί εξόφλησης ή μη απαίτησης, βάσει δικαστικής απόφασης
[Σχετικά με την εταιρεία : "ΥΙΟΙ Θ.ΒΓΟΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ"] .
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Λουκά Αυγέρη] .
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Χρήστου
Χαλκιά .
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Δημήτριου
Σπυρίδωνος] .
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «SUNLIGHT RECYCLING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SUNLIGHT RECYCLING
Α.Ε.» .
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Δομοκού»] .
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων της Δήμητρας
Κασιούρα και λοιπών (συν. 9)]
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Ειρηνοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Θωμά Μπλέτσα και λοιπών (συν. 7)]
ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την έφεση του Ευάγγελου Κοροπούλη και της
Αναστασίας συζ. Περικλή Κοροπούλη]
ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά
με έκδοση άδειας χρήσης γης .
ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Νικόλαου
Αυγεροδήμου και λοιπών (συν. 16)] .
ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων της
Κωνσταντίνας Σταμοπούλου και λοιπών (συν. 10)]
ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
ΘΕΜΑ 16ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της
Αναστασίας Παπαγεωργίου] .
ΘΕΜΑ 17ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης .
[Σχετικά με ασκηθείσα αίτηση θεραπείας του Βασιλείου Πιλάτου] .
ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ.1899/5-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
[σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Λαμίας
- Καρπενησίου].
ΘΕΜΑ 19ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ.1900/5-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
[σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στην είσοδο της Λαμίας,
στον κυκλικό κόμβο Σερδάρη].
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 250577/830/08-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, (Βροχοπτώσεις από 07/11/2019) .
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 253192/834/14-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, (Βροχοπτώσεις από 12/11/2019) .
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.263446/1153/22-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας για τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών
φαινομένων (πλημμύρες κατολισθήσεις από την 22/11/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του από 07-11-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών
συμμετοχής - Οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85929 του έργου: «Ανακαίνιση Μουσικού Σχολείου Λαμίας»,
προϋπολογισμού 330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84542 του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2018»,
προϋπολογισμού 3.240.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών
στον κόμβο Τιθορέας -Κ. Τιθορέας», β) της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης
του έργου και γ) της δαπάνης για την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 74.400,00 € με
Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82735 του έργου: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας περιοχής
ανατολικής Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84528, του έργου: “Αποκατάσταση αναχωμάτωνσυρματοκιβωτίων στο ρέμα ΚΟΡΑΔΙΛΑΣ Τ.Κ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85602 του υποέργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”,
προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Καθαρισμός
Γερμανικής Τάφρου», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 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
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ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς
Ελλάδας (LIFE 11 NAT/GR/1014)», προϋπολογισμού 195.939,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «Συντήρηση επαρχιακού
οδικού δικτύου περιοχής Μώλου». Προϋπολογισμός: 370.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ Χ.Θ 8+120 ΕΩΣ Χ.Θ.8+560 ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ». Προϋπολογισμού: 600.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενίσχυσις γέφυρας στη θέση «ΤΟΥΜΠΡΙ ΖΕΜΕΝΟΥ» της Ε.Ο
Λιβαδειάς – Δελφών», προεκτιμώμενης αμοιβής: 184.403,34 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου» έτους 2020, β) των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισμού και της πολυετούς δέσμευσης πίστωσης, προϋπολογισμός
267.403,37 € με Φ.Π.Α, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΘΟΥΡΙΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
Προεκτιμώμενης αμοιβής: 196.494,91 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ
Βοιωτίας» – Υποέργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας για τα έτη 2018 και 2019»,
προϋπολογισμός 6.730.000€, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας», και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμός 74.000,00 € με Φ.Π.Α, Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια άλατος 2019», και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμός 67.709,60 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού
δικτύου ΤΡΟΒΑΤΟ - ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Έτους 2017)»,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.,
Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση
Τέμπλα επί της επαρχιακής
οδού: ΒΕΛΑΩΡΑ – ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ – ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ » προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:84109 του έργου «ΚΟΜΒΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ)», προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης 2019» της ΠΕ Ευρυτανίας, με προϋπολογισμό 59.768,00 € με ΦΠΑ», β) της υπ'
αριθ. 27/2019 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τους όρους διακήρυξης του εν
λόγω διαγωνισμού .
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ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 και 2 πρακτικών της επιτροπής και ανάδειξη μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις
ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού
100.000,00€ με ΦΠΑ .
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Επαναληπτικός Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός
προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και
κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό
διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ», συνολικού
προϋπολογισμού 33.999,99 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 7 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, περί εξέτασης
αιτήματος παράτασης σύμβασης της εταιρείας “ΠΡΟΜΕΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΘΕΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης του έργου: «TOUREST - TOURISM WATER MANAGEMENT FOR
SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS” - Τμήμα 2 [Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης σε Περιβαλλοντικά Θέματα του σχεδίου ADRIATIC - IONIAN
PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 – “TOUREST”], Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση περικοπής μηνιαίου τιμήματος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της
αναδόχου εταιρείας ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. (ΑΔΑΜ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18SYMV003308020 2018-06-22) .
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση Χρηματικού Καταλόγου Αρδευτικών Τελών έτους 2019 .

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για την ανάθεση νέων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών κατόπιν πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και β) Κατακύρωση αποτελέσματος,
Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 52ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη ανάθεση του με αριθμό 87 Δρομολογίου μεταφοράς
Μαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας .
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση προκήρυξης δρομολογίου για τη μεταφορά μαθητή Ειδικού Δ.Σ. Άμφισσας
σχολικού έτους 2019-20», Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση τροποποίησης – Διόρθωση δρομολογίου με κωδικό 58 για την μεταφορά
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το σχολικό έτος 2019-2020 .

5

ΑΔΑ: 998Ι7ΛΗ-ΨΟΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση συμπλήρωσης της υπ΄αριθμ. 1685/2019 απόφασης της Οικ. Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2019 .
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 44.166,32 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για έκτακτες ανάγκες (καθαρισμός ρείθρων, διαμόρφωση
αγροτικής οδού και καθαρισμός ρέματος), αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 01-04-2019 έως
31-05-2019 σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2019, Π.Ε. Βοιωτίας .
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων «Πυρκαγιά
29-7-19 στην ΙΤΕΑ, Πυρκαγιά 28-8-19 στους ΔΕΛΦΟΥΣ και Πυρκαγιά 1-9-19 σε ΜΑΓΟΥΛΑΚΛΗΜΑ.)», Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2020 στην
Π.Ε Φωκίδας .
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός
Φορέας 071), που αφορά πληρωμή δαπάνης της 36ης Εντολής Πληρωμής & Πιστοποίησης του
έργου: «ΟΔΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑ-ΡΟΣΚΑ-ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ-Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», ΠΕ
Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας
073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), που αφορούν αμοιβή δημοσιεύσεων,
υπηρεσιών διάθεσης και υποστήριξης λογισμικού και συστημάτων διαχείρισης οχημάτων,
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, προμήθειες χειμερινών ειδών ένδυσης & υπόδησης
υπαλλήλων, προμήθειες μονάδων αποθήκευσης μαγνητικών δίσκων και προμήθειες ειδών
συντήρησης & επισκευής, οικονομικού έτους 2019», ΠΕ Ευρυτανίας .
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών», Π.Ε. Εύβοιας .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 65ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2019" της ΠΕ Ευρυτανίας .
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ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 992/7-5-2019 απόφασης της οικονομικής
επιτροπής, περί συγκρότησης επιτροπής, Π.Ε. Εύβοιας .
ΘΕΜΑ 67ο: Συγκρότηση Επιτροπής του Ν. 4412/2016 για την παρακολούθηση και παραλαβή
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και
των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας .
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κου Αριστείδη
Τασιού, δέκα (10) :
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη: Αικατερίνη Καλαντζή,
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς,
Γεώργιος Σκούρας (αναπληρωματικό μέλος του κου Δημήτριου Αναγνωστάκη), Νικόλαος
Μπέτσιος (αναπληρωματικό μέλος της κας Κατερίνας Μπατζελή), Αναστάσιος Χρονάς .
Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν ο κος Δημήτριος
Αναγνωστάκης και η κα Κατερίνα Μπατζελή, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματείας άσκησαν:
- 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 και
- Η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Δ΄, στην
οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/5-02-2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε..
2. Η κ. Βασιλική Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Προμηθειών
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου.
3. O κ. Βασίλειος Καλώτας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Δια Βίου
Μάθησης και Παιδείας.

1.
2.
3.
4.




Ο κος Αναστάσιος Χρονάς πριν την έναρξη της συνεδρίασης, δήλωσε τα εξής:
“Στα πλαίσια της ουσιαστικοποίησης του περιεχομένου των συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της:
Θεωρούμε απολύτως αναγκαίο, στην σημερινή συνεδρίαση να προσδιορίσετε «Πότε
συγκεκριμένα θα συζητηθούν οι προτάσεις, που έχουμε διατυπώσει σε συνεδριάσεις της
Επιτροπής, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ».
Ζητάμε, επίσης, να φροντίσετε, άμεσα, όπως είναι υποχρέωση σας, για την ενημέρωση των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες και τις στοχεύσεις της
Διαχειριστικής Αρχής.
Υπενθυμίζουμε, ακόμη, την υποχρέωση της υπηρεσίας να παρέχει, με ευθύνη της Διοίκησης,
ενημέρωση και εξηγήσεις, που ζητήθηκαν στην διάρκεια της συζήτησης συγκεκριμένων θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής.
Τέλος προτείνουμε να συζητηθεί η εφαρμογή ενιαίου τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών σε όλες
τις Περιφερειακές Ενότητες…. Για ενιαίο τύπο εγγράφων και αλληλογραφίας τους, ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος και ο συντονισμός τους.
Φυσικά δεν έχουμε αυταπάτες για τα πλαίσια εντός των οποίων λειτουργεί η δημόσια διοίκηση
στον καπιταλισμό…. Θεωρούμε, όμως, υποχρέωση μας :
Να δυσκολεύουμε όσο μπορούμε την άσκηση αντιλαϊκών πολιτικών, αποκαλύπτοντας την ουσία
της.
Να ασκούμε κάθε δυνατή πίεση, στα όργανα που μετέχουμε, για την λήψη μέτρων που θα
ανακουφίζουν ή θα διευκολύνουν την ζωή των λαϊκών στρωμάτων του χώρου ευθύνης μας.
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Και όλα αυτά ….. Χωρίς να ξεχνάμε, πως, ριζική λύση στα προβλήματα των εργαζομένων και
καλύτερη προοπτική για τον λαό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με την διαχείριση του συστήματος….
Πως χρειάζεται ένας άλλος δρόμος εξελίξεων, όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο…. Χωρίς την εξουσία των κεφαλαιοκρατών και των μονοπωλίων.”
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Αντικατάσταση διορισθέντος δικηγόρου λόγω κωλύματος και διορισμός νέου για
παράσταση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ευρυτανίας, για τη νομική στήριξη υπαλλήλου της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω χρονικού
περιορισμού για συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, αφού η δίκη έχει ορισθεί για τις
12 Δεκεμβρίου 2019.
ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός
Φορέας 073), οικονομικού έτους 2019, που αφορά σε αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Ε.
Ευρυτανίας για τη στήριξη υπαλλήλου.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, λόγω χρονικού
περιορισμού για τις ενδιάμεσες διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται, αφού η δίκη έχει ορισθεί
για τις 12 Δεκεμβρίου 2019.
ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών για τα διάφορα
τμήματα της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, εξαιτίας των
συνεχών έκτακτων καιρικών συνθηκών και εν όψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου 20192020.
ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών για τα διάφορα
τμήματα της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 74.201,60 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, εξαιτίας των
συνεχών έκτακτων καιρικών συνθηκών και εν όψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου 20192020.
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 1998
ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Αντικατάσταση διορισθέντος δικηγόρου λόγω κωλύματος και διορισμός νέου για
παράσταση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ευρυτανίας, για τη νομική στήριξη υπαλλήλου της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(Οικ.):
267405/1386/27/11/2019 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 του Αθανάσιου Μπίκα, σε αντικατάσταση του ορισθέντος
δια της υπ’ αριθ. 765/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ευθύμιου Κ. Καραΐσκου, τον
Χρήστο Διαμάντη του Θεμιστοκλή, δικηγόρο Αθηνών, [ΑΜ. ΔΣ. Αθηνών: 24297], κάτοικο

8

ΑΔΑ: 998Ι7ΛΗ-ΨΟΑ

Αθηνών, επί της οδού Αρχιπελάγους αρ. 104, ο οποίος να παραστεί και να τον εκπροσωπήσει
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ευρυτανίας, στις 12/12/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα ημερομηνία, με την εντολή να υπερασπιστεί τον ανωτέρω υπάλληλο, στα πλαίσια της
ποινικής διαδικασίας, αποκρούοντας τις σε βάρος του κατηγορίες, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση τους απαιτείται,
για την υπεράσπιση του εν λόγω υπαλλήλου.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 694
ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 166,56), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 860,56 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση 214 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 6 =] 480 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης, καθώς και της μετακίνησης του δικηγόρου για
την υπεράσπιση αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 694 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1999
ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός
Φορέας 073), οικονομικού έτους 2019, που αφορά σε αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Ε.
Ευρυτανίας για τη στήριξη υπαλλήλου.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
269255/4678/29-11-2019 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 εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης που αφορά αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου
για τη νομική στήριξη υπαλλήλου της Π.Στ.Ε-Π.Ε. κατά το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:

Α/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή αμοιβής
πληρεξούσιου δικηγόρου
της Π.Σ.Ε-Π.Ε.Ευρυτανίας
για τη νομική στήριξη
υπαλλήλου της Π.Ε.Ε
ενώπιων του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου
Ευρυτανίας, κατόπιν
αναβολής, στις 12-122019, με την εντολή να
υπερασπιστεί τον
ανωτέρω υπάλληλο, στα
πλαίσια της ποινικής
διαδικασίας,
αποκρούοντας τις σε
βάρος του κατηγορίες,
συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις
και γενικά να πράξει τα
απαραίτητα για την
υπεράσπιση του.

Κ.Α.Ε.

03.073.
0871.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Αμοιβές
Φυσικών
Προσώπων

860,56

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

18.400,00

13.859,00

3.680,44
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2000
ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών για τα διάφορα
τμήματα της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 269019/3358/2811-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό (28-11-2019) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδεικνύει τους
προσωρινούς αναδόχους για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με τον πιο κάτω
πίνακα:
Α/Α

Επωνυμία – προσωρινοί ανάδοχοι

Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

1

«ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»

44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

2

«ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

50€/ώρα για 208
ώρες

12.896,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

3

«ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

48€/ώρα για 208
ώρες

12.380,16 €
(προσωρινός ανάδοχος)

4

«ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

45€/ώρα για 80
ώρες

4.464,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

5

«ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

45€/ώρα για 80
ώρες

για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

55€/ώρα για 80
ώρες

4.464,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)
12.896,00 € * 2=
25.792,00 €
(προσωρινός ανάδοχος
για 2 αλατιέρες)
5.456,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

«ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή»

39€/ώρα για 80
ώρες

3.868,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

6

50€/ώρα για 208
ώρες (προσέφερε
2 αλατιέρες)

Ο κος Αν. Χρονάς εξέφρασε την ικανοποίηση του για την διατύπωση της εισήγησης από
την αρμόδια υπηρεσία, με την παρότρυνση και όλες οι άλλες περιφερειακές ενότητες, να
αποστέλλουν τις εισηγήσεις τους στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ίδιο τύπο
εγγράφου .
Με την άποψη του κου Χρονά συμφώνησε: Ο κος Σκούρας, ο κος Δούρος, καθώς και ο
κος Μπέτσιος. Επισημάνθηκε ότι η Αναλυτική Περιγραφή, ο Προϋπολογισμός, η δημοπράτηση,
το ιστορικό των διαγωνισμών, οι διαθέσεις πίστωσης, οι πληρωμές, είναι στοιχεία που βοηθούν
να βγει ένα ασφαλές συμπέρασμα… και οι καλύτερες πρακτικές απ’ τις περιφερειακές ενότητες ως προς τον τύπο των εγγράφων- πρέπει να επεκταθούν και στις υπόλοιπες.
Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κος Τασιός, υποσχέθηκε ότι θα μεταφέρει την
άποψη που διαμορφώθηκε, στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2001
ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών για τα διάφορα
τμήματα της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 74.201,60 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
268996/3357/28-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1 Πρακτικό (28-11-2019) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδεικνύει τους
προσωρινούς αναδόχους για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με πιο κάτω πίνακα:
ο

Α/Α

Επωνυμία – προσωρινοί ανάδοχοι

Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

1

«ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή»

39€/ώρα για 72
ώρες

3.481,92 €
(προσωρινός ανάδοχος)

2

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

44€/ώρα για 112
ώρες

6.110,72 €
(προσωρινός ανάδοχος)

3

«ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 112
ώρες

6.110,72 €
(προσωρινός ανάδοχος)

4

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

44€/ώρα για 112
ώρες

6.110,72 €
(προσωρινός ανάδοχος)

5

«ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

6

«ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για 192
ώρες

11.665,92 €
(προσωρινός ανάδοχος)

7

«ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»

44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

8

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

44€/ώρα για 112
ώρες

6.110,72 €
(προσωρινός ανάδοχος)

9

«ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

45€/ώρα για 192
ώρες

10.713,60 €
(προσωρινός ανάδοχος)

10

«ΞΕΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για 192
ώρες

11.665,92 €
(προσωρινός ανάδοχος)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2002
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 37/19-11-2019 και 38/28-11-2019 πρακτικών συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα τα υπ΄ αριθμ.
37/19-11-2019 και 38/28-11-2019 πρακτικά συνεδρίασής της .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2003
NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας [Σχετικά με έφεση των 1.-Χρυσοστάλη Χρυσούλας και
2.- Χρυσοστάλη Παναγή - Ανδρέα.] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
1601/262731/21/11/2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Διορίζει πληρεξουσία δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη
Θαλασσινού του Αντωνίου, δικηγόρο Χαλκίδας [Αριθμός Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου 263],
κάτοικο Χαλκίδας, Σαλονικιού 4, η οποία, θα την εκπροσωπήσει στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου
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της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 10ης Δεκεμβρίου 2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με
την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του άνω Δικαστηρίου κατά την συζήτηση της από 5-4-2018
έφεσης των 1.- Χρυσοστάλη Χρυσούλας, χήρας Λαζάρου Χρυσοστάλη, κατοίκου Αλιβερίου
Ευβοίας, οδός Γ. Μεταξά αρ. 19 και 2.- Χρυσοστάλη Παναγή – Ανδρέα του Λαζάρου,
φαρμακοποιού, κατοίκου Αλιβερίου Ευβοίας, οδός Γ. Μεταξά αρ. 19 κατά των 1.- Περιφέρειας
Στερεά Ελλάδας, με έδρα την Λαμία, νόμιμα εκπροσωπούμενη, 2.- Του Ελληνικού Δημοσίου,
όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και κατά της με αριθμ. Α277/2017
αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για να υποστηρίξει τα συμφέροντα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υποστήριξη και την
ευόδωση της άνω υπόθεσης.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε ότι δεν έχει αντίρρηση με την εισήγηση του θέματος
καθώς αφορά αίτημα ακύρωσης απόφασης της Περιφέρειας, που ανακάλεσε τις άδειες ίδρυσης
και λειτουργίας κληρονομικού φαρμακείου, μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2004
Στο σημείο αυτό ο κος Δούρος, επισήμανε τη θέση του, για σύσταση της Νομικής
Υπηρεσίας παραλληλίζοντας και αναφορές σε συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου για
συμμετοχή των, κατά τόπους, δικηγορικών συλλόγων στην διεκπεραίωση των νομικών
ζητημάτων .
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης περί εξόφλησης ή μη απαίτησης, βάσει δικαστικής απόφασης
[Σχετικά με την εταιρεία : "ΥΙΟΙ Θ.ΒΓΟΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ"] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
262059/348/22/11/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την καταβολή στην δικαιούχο εταιρεία "ΥΙΟΙ Θ.ΒΓΟΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ" με τον διακριτικό τίτλο: "ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ", του επιδικασθέντος ποσού της με
αριθμό 136/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (μετά των νομίμων τόκων και της
δικαστικής δαπάνης).
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς και ο κος Νικόλαος Μπέτσιος μη έχοντας αντίρρηση με την
εισήγηση, εξέφρασαν την απορία τους γιατί δεν έγινε η πληρωμή και ζήτησαν να υπάρξουν
εξηγήσεις .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2005
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Λουκά Αυγέρη] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.22071/126/
26/11/2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ευαγγελία
Καλαντζή του Κωνσταντίνου, δικηγόρος Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 364], κάτοικος Λαμίας, επί της
οδού Καποδιστρίου, αρ. 3, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 09/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 15 Ιουλίου 2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ175/15-07-
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2013 προσφυγή που άσκησε ο Δημήτριος Σπυρίδωνος, 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’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [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.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ .
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι: “Με βάση τον νόμο, καλείται η Περιφέρεια να
πληρώσει και δικαστικά έξοδα για μικρό ποσό υποχρέωσης, που θα μπορούσε να διευθετήσει με
εξωδικαστικό συμβιβασμό…
Δεν συμφωνούμε με την εισήγηση… Προτείνουμε να μην παρέμβουμε με δικηγόρο στο
δικαστήριο.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2006
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Χρήστου
Χαλκιά] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ. 22074/127/
26/11/2019 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 Βασίλειο
Θεοφανόπουλο του Κίμονος, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 210], κάτοικο Αταλάντης, επί
της οδού 25ης Μαρτίου, αρ. 69, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 09/01/2020, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 27 Ιουνίου 2013 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ170/28-06-2013 προσφυγή που άσκησε ο Χρήστος Χαλκιάς, 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 δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [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.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2007
ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Δημήτριου
Σπυρίδωνος] .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ. 22075/128/
26/11/2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Γεωργία Μπήτα
του Νικόλαου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 266], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 09/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 15 Ιουλίου 2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ175/15-072013 προσφυγή που άσκησε ο Δημήτριος Σπυρίδωνος, 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’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [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.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2008
ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «SUNLIGHT RECYCLING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SUNLIGHT RECYCLING
Α.Ε.» .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.22077/129/
26/11/2019 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 Γεώργιο Νίκα
του Θεοφάνη, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 100], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Λεωνίδου,
αρ. 6, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Μονομελές Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 09/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 2 Ιανουαρίου 2017 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ2/3-1-2017
προσφυγή που η άσκησε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SUNLIGHT RECYCLING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο
«SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε.», 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’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 389 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 93,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 482,36 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
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- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 3 =] 240€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 389 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2009
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Δομοκού»] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.22164/140/
26/11/2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ειρήνη Κούτρα
του Δημητρίου, δικηγόρος Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 294], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού
Παλαιολόγου, αρ. 14, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 09/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 19 Δεκεμβρίου 2016 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ287/20-12-2016 προσφυγή που άσκησε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Δομοκού»,
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’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [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.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα με την παρατήρηση εκ του κου Χρονά, ότι ο Δήμος θα
έπρεπε να έχει μεγαλύτερη περιβαλλοντολογική ευαισθησία .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2010
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων της Δήμητρας
Κασιούρα και λοιπών (συν. 9)]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ:113825/621/
26/11/2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Άννα Μαρία
Μπακάκου του Τριαντάφυλλου, δικηγόρο Λαμίας, [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 238], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 10/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 8 Μαΐου 2019 και με αριθμό δικογράφου 635/Π-ΑΠ/110/19 αίτηση αναγνώρισης
δικαιούχων που άσκησαν η Δήμητρα Κασιούρα και λοιποί (συν. 9), συντάσσοντας προτάσεις,
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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’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 352 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 84,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 436,48 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 192 ευρώ [96 € παράσταση συν 96 € 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 οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 352 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2011
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Ειρηνοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Θωμά Μπλέτσα και λοιπών (συν. 7)]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ:131221/665/
26/11/2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ειρήνη
Παληογεώργου του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 306], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Αβέρωφ, αρ. 1 και νικ. Ουρανού, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 16/01/2020, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 21 Μαΐου 2019 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 360/2019 (Εργατικές Διαφορές) αγωγή του Θωμά Μπλέτσα και λοιπών
(συν. 7), 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’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και προτάσεις 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € 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 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς, αντίθετα με την πρόθεση της εισήγησης, δήλωσε ότι:
“Θεωρούμε το αίτημα των υπαλλήλων δίκαιο και προτείνουμε να παρασταθεί η Περιφέρεια στο
δικαστήριο σιωπηρώς… υποστηρίζοντας τους υπαλλήλους .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2012
ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την έφεση του Ευάγγελου Κοροπούλη και της
Αναστασίας συζ. Περικλή Κοροπούλη]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ:227507/1186/
26/11/2019 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
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αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Βασίλειο
Τσατσάνη του Νικόλαου, δικηγόρο Λαμίας, [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας:292], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών,
στη δικάσιμο της 09/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 4 Οκτωβρίου 2019 και με αριθμό κατάθεσης 367/ΕΦΜ/2019 έφεση που άσκησαν ο
Ευάγγελος Κοροπούλης και η Αναστασία συζ. Περικλή Κοροπούλη, συντάσσοντας προτάσεις,
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’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 500
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 120), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 620 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 260 ευρώ [130 € παράσταση συν 130 € προτάσεις], 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 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ανωτέρου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη
και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 500 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2013
ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά
με έκδοση άδειας χρήσης γης .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ:239034/1234/
26/11/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο
του Θεόδωρου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά με τη δυνατότητα έναρξης λειτουργίας συνεργείων και τις άδειες χρήσης γης αυτών.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 240
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 297,60 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2=] 160 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο
πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.
- Σύνολο αμοιβής 240 ευρώ.
Ο κος Μπέτσιος έδωσε αρνητική ψήφο με την αιτιολόγηση ότι: «Την γνωμοδότηση μπορεί
να τη συντάξει νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας, ας είναι και από άλλη περιφερειακή ενότητακαθώς δεν είναι παράσταση σε δικαστήριο.»
Ο κος Σκούρας έδωσε αρνητική ψήφο .
Οι κ. Δούρος και Σιαλμάς έδωσαν λευκή ψήφο, για λόγους που αναφέρθηκαν και σε
προηγούμενες συνεδριάσεις (διαχείριση αυτών των ζητημάτων από τη Νομική Υπηρεσία) .
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας ότι: «Συγκεκριμένα,
υπάρχει το ερώτημα αναφορικά με την υποχρέωση των ενδιαφερόμενων, για έκδοση άδειας
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χρήσης γης για τη δραστηριότητα αυτή, μετά την αλλαγή του Πολεοδομικού Σχεδίου του άνω
Δήμου.
Το σημαντικό είναι ότι παρατίθενται έγγραφα με σαφές περιεχόμενο, που δίνουν την απάντηση
στο ερώτημα και παραπέμπουν την υπόθεση στον Δήμο, που έχει την ευθύνη του πολεοδομικού
σχεδιασμού.
Συνεπώς πρέπει απλώς να επικαιροποιηθεί η άδεια της πολεοδομίας.
Δεν συμφωνούμε με την εισήγηση, η Νομική Υπηρεσία πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με τους
νόμους και να τους εφαρμόσει»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2014
ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Νικόλαου
Αυγεροδήμου και λοιπών (συν. 16)] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ:251709/1287/
26/11/2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φώτιου, δικηγόρο Λαμίας, [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 13ης Δεκεμβρίου 2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 31 Ιουλίου 2013 και με αριθμό δικογράφου 3777/ΑΠ555/26-2-2019 αίτηση
αναγνώρισης δικαιούχων που άσκησαν ο Νικόλαος Αυγεροδήμος και λοιποί (συν. 16),
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’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 352
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 84,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 436,48 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 192 ευρώ [96 € παράσταση συν 96 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 352 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2015
ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων της
Κωνσταντίνας Σταμοπούλου και λοιπών (συν. 10)]
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ:256834/1351/
26/11/2019 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 πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φώτιου, δικηγόρο Λαμίας, [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 10/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 13 Ιουνίου 2019 και με αριθμό δικογράφου 776/Π-ΑΠ/133/19 αίτηση αναγνώρισης
δικαιούχων που άσκησαν η Κωνσταντίνα Σταμοπούλου και λοιποί (συν. 10), συντάσσοντας
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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’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 352 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 84,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 436,48 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 192 ευρώ [96 € παράσταση συν 96 € 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 οικονομικού αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 352 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2016
ΘΕΜΑ 15ο: 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.ΤΤ:260949/1359/
26/11/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά της υπ΄αριθ. Α1132/2019 απόφασης
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά [Τμήμα Η΄ Τριμελές ].
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: “Αφορά οικονομική απαίτηση εργολήπτου από το
2013…. Που δικαιώνει το αρμόδιο δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό….
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης…. Ζητάμε όμως εξηγήσεις γιατί
δεν είχαμε εξοφλήσει την υποχρέωση της Περιφέρειας όταν έγινε το έργο το 2012…Συμφωνούμε
με την εισήγηση διαφωνούμε με το σκεπτικό του θέματος.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2017
ΘΕΜΑ 16ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της
Αναστασίας Παπαγεωργίου] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ:262114/1365/
26/11/2019 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 Αριστογείτων
Γιαννούτσο του Γεωργίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 405], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Μονομελές Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 09/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 10 Ιουλίου 2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ179/16-7-2013
προσφυγή που άσκησε η Αναστασία Παπαγεωργίου, 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 δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
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- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [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.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2018
ΘΕΜΑ 17ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης .
[Σχετικά με ασκηθείσα αίτηση θεραπείας του Βασιλείου Πιλάτου] .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ: 264109/1381/
26/11/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο
του Θεόδωρου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά με τη δυνατότητα της ως άνω υπηρεσίας να εξετάσει την αναφερόμενη αίτηση θεραπείας.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 240
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 297,60 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2=] 160 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο
πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.
- Σύνολο αμοιβής 240 ευρώ.
Ο κος Μπέτσιος έδωσε αρνητική ψήφo, με την αιτιολόγηση ότι: “Η γνωμοδότηση μπορεί
να γίνει από την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας”, διευκρινίζοντας ότι δεν διαφωνεί με την
ουσία του θέματος .
Οι κ. Δούρος και Σιαλμάς έδωσαν λευκή ψήφο, για λόγους που αναφέρθηκαν και σε
προηγούμενες συνεδριάσεις (διαχείριση αυτών των ζητημάτων από τη Νομική Υπηρεσία) .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2019
ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ.1899/5-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
[σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Λαμίας
- Καρπενησίου].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ.265720/1383/
26/11/2019 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) Διορθώνει την υπ’ αριθ. 1899/2019 απόφασή της κατά το μέρος όπου αναγράφεται το
όνομα και τα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου. Συνεπώς:
(ii) Αντικαθιστά το εκ παραδρομής αναγραφέν όνομα του δικηγόρου από το λανθασμένο
“Κωνσταντίνος Καλαντζής του Χρήστου [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 61], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
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Καποδιστρίου, αρ. 3” στο ορθό “Ευαγγελία Καλαντζή του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας, [Α.Μ.
Δ.Σ. Λαμίας: 364], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 3”.
Ο κος Σκούρας στη βάση της αρχικής του αρνητικής τοποθέτησης επί του θέματος, έδωσε
ξανά αρνητική ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2020
ΘΕΜΑ 19ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ.1900/5-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
[σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στην είσοδο της Λαμίας,
στον κυκλικό κόμβο Σερδάρη].
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ. 265721/1384/
26/11/2019 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) Διορθώνει την υπ’ αριθ. 1900/2019 απόφασή της κατά το μέρος όπου αναγράφεται το
όνομα και τα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου. Συνεπώς:
(ii) Αντικαθιστά το εκ παραδρομής αναγραφέν όνομα του δικηγόρου από το λανθασμένο
“Κωνσταντίνος Καλαντζής του Χρήστου [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 61], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 3” στο ορθό “Ευαγγελία Καλαντζή του Κωνσταντίνου, δικηγόρος Λαμίας, [Α.Μ.
Δ.Σ. Λαμίας: 364], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 3”.
Ο κος Σκούρας στη βάση της αρχικής του, αρνητικής τοποθέτησης επί του θέματος, έδωσε
ξανά αρνητική ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2021

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 250577/830/08-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, (Βροχοπτώσεις από 07/11/2019) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255260/839/1311/2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 250577/830/08-11-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας που αφορά την έγκριση παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν υπογραφής
μνημονίου συνεργασίας με την Π.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών που προέκυψαν
από βροχοπτώσεις και ειδικότερα για την μίσθωση μηχανημάτων έργου: α) για τον καθαρισμό
του οδικού δικτύου των δημοτικών ενοτήτων Ασπροποτάμου, Αγράφων, Φραγκίστας και
Απεραντίων, β) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Αγαλιανός - Αγία Βλαχέρνα και γ) για τον
καθαρισμό των οδικών δικτύων της ΤΚ Ψιανών και της ΤΚ Μαραθιάς .
Ειδικότερα η απόφαση έχει ως εξής :
1. Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ME 63047 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥ ΘΩΜΑ για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.
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(β) Το ΜΕ 24751 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, το ΜΕ 63010 ΙΧ μηχάνημα έργου
τύπου εκσκαφέα και το φορτηγό όχημα ΤΡ 3225 ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου της ΤΚ Ψιανών.
(γ) Το ME 63031 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(δ) Το ΜΕ 34478 ΙΧ
μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ για τον καθαρισμό του οδικού Δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φραγγίστας
(ε) Το ΜΕ 72750 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή ιδιοκτησίας
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Αγαλιανός – Αγία Βλαχέρνα.
(στ) Το ΜΕ 86725 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.
(ζ) Το ΜΕ 63025 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΜΠΑΛΑΤΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΗ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΤΚ Μαραθιάς.
(η) Το ΜΕ 29469 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 6988
ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθ. 2788/2018 (Πρακτ. 49/18-12-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2022
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 253192/834/14-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, (Βροχοπτώσεις από 12/11/2019) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.259158/847/18-112019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 253192/834/14-11-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας που αφορά την έγκριση παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν υπογραφής
μνημονίου συνεργασίας με την Π.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών που προέκυψαν
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από βροχοπτώσεις και ειδικότερα για την μίσθωση μηχανημάτων έργου: α) για τον καθαρισμό βελτίωση του οδικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Δομνίστας, β) για τον καθαρισμό τεχνικών βελτίωση οδικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Ποταμιάς και γ) για την βελτίωση του
χωμάτινου οδικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Ποταμιάς .
Ειδικότερα η απόφαση έχει ως εξής :
1. Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 34460 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή – γκρέιντερ, ιδιοκτησίας
ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τον καθαρισμό – βελτίωση του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας
(β) Το ΜΕ 114331 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, το ΜΕ 34510 ΙΧ μηχάνημα έργου
τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, το ΙΕΑ 6066 και το ΚΗΑ 6414 φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας
ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό - βελτίωση του οδικού δικτύου στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.
(γ) Το ME 84764 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΙΑΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό τεχνικών - βελτίωση οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς
(δ) Το ΚΗΑ 6891 και το ΕΚΒ 2707 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την βελτίωση του χωμάτινου οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς.
(ε) Το ΕΚΑ 7722 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για την
βελτίωση του χωμάτινου οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.
(στ) Το ME 93891 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, και το φορτηγό όχημα
ΚΗΑ 5991 ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ για την βελτίωση του χωμάτινου οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.
2.Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2788/2018 (Πρακτ. 49/18-12-2018) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή
λειτουργία και εργασία του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2023
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.263446/1153/22-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας για τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών
φαινομένων (πλημμύρες κατολισθήσεις από την 22/11/2019), Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263448/1154/2211-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.263446/1153/22-11-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας που αφορά στην έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες κατολισθήσεις από την 22/11/2019), ως
εξής:
1.- Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Το με αριθμό κυκλοφορίας ιδιωτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 139750 ιδιωτικό
μηχάνημα ιδιοκτησίας ΒΑΓΕΝΑ ΠΟλΥΔΩΡΑ τύπου φορτωτή - εκσκαφέα για την άρση των
κατολισθήσεων , φερτών υλικών στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού προκειμένου να προστατευτούν
οι ζωές των πολιτών καθώς και περιουσίες τους και να διαφυλαχθεί η οδική ασφάλεια του οδικού
δικτύου
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1213/19-62019 (ΑΔΑ:ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ) πρακτ. 22/19-6-2019 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 2632/2018 πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ), απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η
ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας καθώς
και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
2.- 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 Π.Στ.Ε., οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , 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 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του από 07-11-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών
συμμετοχής - Οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85929 του έργου: «Ανακαίνιση Μουσικού Σχολείου Λαμίας»,
προϋπολογισμού 330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ 255715/14296/1311-2019 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 το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Ανακαίνιση Μουσικού Σχολείου
Λαμίας», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85929.
2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης “ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΠΕ” με
Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 135303.
3. Ανακηρύσσει
ως
προσωρινό
μειοδότη
την
εργοληπτική
επιχείρηση:“Κ/Ξ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.”, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 135251 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα οκτώ τοις εκατό και εξήντα επτά (58,67%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2025
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84542 του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2018»,
προϋπολογισμού 3.240.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.οικ
260118/14498/19/11/2019 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 το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας 2018»”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84542 .
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “.ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε. ”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 131657 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα
τέσσερα και δεκαέξι επί τοις εκατό (54,16 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2026
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση: α) της δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών
στον κόμβο Τιθορέας -Κ. Τιθορέας», β) της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης
του έργου και γ) της δαπάνης για την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 74.400,00 €, Π.Ε.
Φθιώτιδας .
Ο
Προεδρεύων
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ.262097/14578/20/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει την δαπάνη για την κατασκευή του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών
στον κόμβο Τιθορέας -Κ. Τιθορέας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%.
2.Εγκρίνει την Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπράτησης του έργου.
3.Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους
όρους της Διακήρυξης.
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4.Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
5.Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την
ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την
ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2027
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82735 του έργου: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας περιοχής
ανατολικής Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ
263258/14634/21/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 06/11/2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82735 δηλαδή και σύμφωνα μ’ αυτό:
Κατακυρώνει την σύμβαση του έργου: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας περιοχής ανατολικής
Φθιώτιδας”, στην εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με Α.Α.ΠροσφοράςΕΣΗΔΗΣ: 126489 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννέα και εξήντα τρία
εκατοστά τοις εκατό (49,63%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2028
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84528, του έργου: “Αποκατάσταση αναχωμάτωνσυρματοκιβωτίων στο ρέμα ΚΟΡΑΔΙΛΑΣ Τ.Κ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
248794/13988/21/11/2019 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 το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: “Αποκατάσταση αναχωμάτων-συρματοκιβωτίων στο ρέμα ΚΟΡΑΔΙΛΑΣ
Τ.Κ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84528.
2. Κατακυρώνει την σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 130703 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42,00 %) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2029
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85602 του υποέργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”,
προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο
Προεδρεύων
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ.οικ.265536/14749/26/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85602 .
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “.ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,
με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 134462 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα δύο
τοις εκατό (52 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2030
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Καθαρισμός
Γερμανικής Τάφρου», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 258841/14447/1811-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Καθαρισμός Γερμανικής
Τάφρου», όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και περιλαμβάνει:
αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή
του έργου και τις αναλυτικές επιμετρήσεις, οι οποίες δεν επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις
στο έργο, ούτε αλλάζουν τη φύση του, για συνολικό ποσό: 124.044,11€ (εργασία και Φ.Π.Α.),
ήτοι ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ δαπάνη κατά 34.736,38 € σε σχέση με το ποσό του Συμφωνητικού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2031
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 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 (LIFE 11 NAT/GR/1014)», προϋπολογισμού 195.939,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
253170/14173/13/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «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 (LIFE 11 NAT/GR/1014)», με αναθεώρηση, κατά δέκα ( 10) ημερολογιακές ημέρες,
ήτοι μέχρι 29-11-2019 .
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς για λόγους αρχής, καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας ότι:
“Η παράταση που ζητείται είναι ελάχιστη ( 10 ημέρες )….. Επειδή όμως έχουν δοθεί ήδη τρεις
παρατάσεις, η διάρκεια του έργου είναι δυσανάλογη με το φυσικό του αντικείμενο.” Δόθηκαν
διευκρινήσεις από τον κο Αποστολόπουλο για τους λόγους που πήγε πίσω το έργο.
Ο κος Σκούρας είπε: “Ναι στην Παράταση και όχι στην αναθεώρηση .”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2032
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «Συντήρηση επαρχιακού
οδικού δικτύου περιοχής Μώλου». Προϋπολογισμός: 370.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 265780/14766
/26/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού
οδικού δικτύου περιοχής Μώλου», κατά τρεις (3) μήνες (οριακή προθεσμία) και κατά τριάντα
εννέα ημέρες (39) πλέον της οριακής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 31-12-2019.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς συμφώνησε με την εισήγηση αλλά ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις
από την Τεχνική Υπηρεσία για το ότι δεν περιέλαβε η μελέτη την πραγματική κατάσταση.
Ο κος Σιαλμάς κατέδειξε πρόβλημα του οδικού δικτύου Θερμοπυλών σε συγκεκριμένο
σημείο .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2033
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ Χ.Θ 8+120 ΕΩΣ Χ.Θ.8+560 ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ». Προϋπολογισμού: 600.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
215385/12339/26/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ Χ.Θ 8+120 ΕΩΣ Χ.Θ.8+560 ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ», κατά εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημερολογιακές ημέρες
πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 30-04-2020.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς συμφώνησε με την εισήγηση, εξηγώντας ότι οι λόγοι της
αιτούμενης παράτασης ( συνεχίζεται η κατολίσθηση ) είναι βάσιμοι.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2034
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενίσχυσης γέφυρας στη θέση «ΤΟΥΜΠΡΙ ΖΕΜΕΝΟΥ» της Ε.Ο
Λιβαδειάς – Δελφών», προεκτιμώμενης αμοιβής: 184.403,34€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5814/254793/13-112019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 73196, που
αφορά στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και στη Σταθμισμένη Βαθμολογία των
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Τεχνικών – Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, από την οποία προκύπτει η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη ενίσχυσης γέφυρας στη θέση «ΤΟΥΜΠΡΙ ΖΕΜΕΝΟΥ» της Ε.Ο Λιβαδειάς – Δελφών»,
την ένωση οικονομικών φορέων με Α/Α Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 82110:
«ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΣΙΓΜΑ-ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
& ΥΠ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ», με οικονομική προσφορά ποσού: 35.650,00 σε ΕΥΡΩ προ Φ.Π.Α.,
ήτοι με γενική τεκμαρτή έκπτωση 76,03% και σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς U=85,81.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2035
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου» έτους 2020, β) των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισμού και της πολυετούς δέσμευσης πίστωσης, προϋπολογισμός
267.403,37 € με Φ.Π.Α, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 252116_6210/20 -112019 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:
α) Την διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου» έτους 2020, ποσού 267.403,37€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των δικαιωμάτων προαίρεσης (25.000,00€)
β) τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού
γ) την πολυετή δέσμευση πίστωσης
Για το έτος 2020 ποσό δέσμευσης 186.000,00€
Για το έτος 2021 ποσό δέσμευσης 81.403,37€
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση και δήλωσε ότι: “Η αντιμετώπιση των
ζητημάτων που αφορούν την αξιοποίηση της Κωπαΐδας δεν μπορεί να γίνεται σαν ένα
οποιοδήποτε έργο και αποσπασματικά.
Η Κωπαΐδα είναι μια ενιαία περιοχή αρδευόμενης αγροτικής καλλιέργειας, όπου
αυτοαπασχολούνται εκατοντάδες μικροκαλλιεργητές…..Χρειάζεται ολοκληρωμένες, μόνιμα
επαναλαμβανόμενες, σταθερές παρεμβάσεις και συντήρηση, με συγκεκριμένο σχέδιο, που μόνο
ένας αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα φορέας μπορεί να εξασφαλίσει…..αποκλείοντας
οποιαδήποτε διαδικασία συγκέντρωσης της γης ή λογικές αλλαγών της χρήσης της.
Έχουμε διαφορετική αντίληψη για την διαχείριση της Κωπαΐδας. Πιστεύαμε και πιστεύουμε πως
θα ήταν αποτελεσματικότερο και σε όφελος του δημοσίου συμφέροντος αυτά τα έργα να τα
αναλάμβανε ένας δημόσιου χαρακτήρα τεχνικός φορέας κατασκευών και συντήρησης, με επαρκή
μέσα και κατάλληλο προσωπικό.”
.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2036
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΘΟΥΡΙΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
Προεκτιμώμενης αμοιβής: 196.494,91 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6049/264777/25 -112019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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1. - Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 83669, που
αφορά στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και στη Σταθμισμένη Βαθμολογία των
Τεχνικών – Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, από την οποία προκύπτει η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
2.- Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΘΟΥΡΙΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», την ένωση οικονομικών φορέων με Α/Α
Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 126828:
«ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. - Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με προσφορά 48.508,15 Ευρώ προ Φ.Π.Α., ήτοι με γενική
τεκμαρτή έκπτωση 69,39% και σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς U= 79,97.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2037
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ
Βοιωτίας» – Υποέργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας για τα έτη 2018 και 2019»,
προϋπολογισμός 6.730.000€, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5805_254123/18 -112019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι
μέχρι 30-04-2020, στο έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» – ΥΠΟΕΡΓΟ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019»
Πρ/σμού 6.730.000 € με ΦΠΑ
Αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2038
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας», και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμός 74.000,00 € με Φ.Π.Α, Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 258610/3264/1811-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό (18-11-2019) του διαγωνισμού και αναδεικνύει ως προσωρινό
ανάδοχο τον μειοδότη που είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ» η
οποία προσέφερε μέση έκπτωση εξήντα πέντε τοις εκατό (65,00%).
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς μη έχοντας αντίρρηση με την εισήγηση: “Επισήμανε το υψηλό
ποσοστό έκπτωσης (65 %)...Ζήτησε αξιολόγηση της τεχνικής περιγραφής, της μελέτης και του
προϋπολογισμού του έργου…
Εφιστώντας την προσοχή των επιβλεπόντων στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου…”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2039
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ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια άλατος 2019», και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμός 67.709,60 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262895/3312/2111-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό (21-11-2019) του διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια άλατος
2019» και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με προσφερόμενη τιμή 60.334,09 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2040
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού
δικτύου ΤΡΟΒΑΤΟ - ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Έτους 2017)»,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.,
Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
256856/3243/14/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Βελτίωση οδικής
ασφάλειας οδικού δικτύου ΤΡΟΒΑΤΟ - ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Έτους 2017)», προϋπολογισμού
240.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ έως 31/5/2020, με τη νόμιμη αναθεώρηση των τιμών.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις συμφώνησε με την εισήγηση,
κατόπιν εξηγήσεων του κου Αρ. Τασιού, ζητώντας παράλληλα την πιο εμπεριστατωμένη
σύνταξη των εισηγήσεων από πλευράς των υπηρεσιών και την ύπαρξη μιας πιο ξεκάθαρης
εικόνας.
Με τον κο Αν. Χρονά συντάχθηκε και ο κος Χρ. Δούρος .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2041
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση
Τέμπλα
επί
της
επαρχιακής
οδού:
ΒΕΛΑΩΡΑ–ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ–ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 250128/3147/1811-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 12-6-2020 με αναθεώρηση των
τιμών για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στο χρονικό διάστημα της παράτασης διότι η
καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του
Ν.4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2042
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:84109 του έργου «ΚΟΜΒΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ)», προϋπολογισμού 1.201.500,00 €, Π.Ε. Εύβοιας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254079/7182/1811-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Το Πρακτικό ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας
του έργου «ΚΟΜΒΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ)», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 84109.
2. Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 132574 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα τέσσερα και είκοσι δυο τοις εκατό (64,22%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2043

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης 2019» της ΠΕ Ευρυτανίας, με προϋπολογισμό 59.768,00 € με ΦΠΑ», β) της υπ'
αριθ. 27/2019 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τους όρους διακήρυξης του εν
λόγω διαγωνισμού .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.258739/3267/
18/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης
2019» της ΠΕ Ευρυτανίας, με προϋπολογισμό 59.768,00€ ευρώ με ΦΠΑ 24%».
2. Την υπ' αριθ. 27/2019 μελέτη-τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης 2019» της Π.Ε. Ευρυτανίας και
3. Τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης 2019» της Π.Ε. Ευρυτανίας .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2044
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 και 2 πρακτικών της επιτροπής και ανάδειξη μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις
ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού
100.000,00€ με ΦΠΑ .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
261752/7600/20/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/6-11-2019 και 2/13-11-2019 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του επαρχιακού
και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ.”, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, που αφορούν στον έλεγχο των
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δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία ¨ΣΗΜΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ &
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ¨ δ.τ. ¨ΣΗΜΑ¨, με ΑΦΜ:094333408, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Τ. Δ/νση:
Λεβιδίου 2 & Λευκάδος 15, Μοσχάτο Αττικής, η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα
προσφορά από οικονομικής άποψης, ήτοι ποσό 95.474,35€ με ΦΠΑ.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής/έγγραφης ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2045
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Επαναληπτικός Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός
προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και
κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263970/7492/22-112019 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 1ο Πρακτικό (13-11-2019) και 2ο Πρακτικό (15-11-2019), της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης για τις
ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας».
2.
Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
(Αριθ. Ηλεκτρονικής προσφοράς: 154529).
3.
Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 80586), τον
οικονομικό φορέα ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου (Αριθ. Ηλεκτρονικής προσφοράς: 154529),
με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για καθένα από τα τρία είδη καυσίμων (πετρέλαιο
θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) μηδέν τοις εκατό (0%) και συνολική
προσφερόμενη τιμή το ποσό των 136.170,97€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (168.852,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.)
Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2046
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό
διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ», συνολικού
προϋπολογισμού 33.999,99 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.:266097/3989/2611-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 14/11/2019 δεύτερο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού: 33.999,99 € με Φ.Π.Α (Αριθ. Πρωτ.
Προκήρυξης: (οικ.) 192266/2885/28-08-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005487530 2019-08-29) και
κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα:
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«ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ &
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.», με προσφερόμενη τιμή 26.596,72 € πλέον Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2047
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 7 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, περί εξέτασης
αιτήματος παράτασης σύμβασης της εταιρείας “ΠΡΟΜΕΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΘΕΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης του έργου: «TOUREST - TOURISM WATER MANAGEMENT FOR
SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS” - Τμήμα 2 [Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης σε Περιβαλλοντικά Θέματα του σχεδίου ADRIATIC - IONIAN
PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 – “TOUREST”], Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
258142/7540/15/11/2019 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
Εγκρίνει:

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Το υπ’ αριθμ. 7/13-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στην
εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της εταιρείας “ΠΡΟΜΕΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΘΕΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης του έργου: «TOUREST - TOURISM WATER MANAGEMENT FOR
SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS” -Τμήμα 2 [Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης σε Περιβαλλοντικά Θέματα του σχεδίου ADRIATIC - IONIAN
PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 – “TOUREST”], σύμφωνα με το
οποίο η επιτροπή κάνει αποδεκτό το από 4-11-2019 αίτημα της αναδόχου εταιρείας “ΠΡΟΜΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΕΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”, σχετικά με την
τροποποίηση της υπογραφείσας σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος και ως προς την αλλαγή
του χρονοδιαγράμματος του παραδοτέου του φυσικού αντικειμένου του έργου.
2. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 208442/6330/18-9-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV005575398) σύμβασης με την εταιρεία “ΠΡΟΜΕΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΘΕΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”, με ΑΦΜ: 998857495 και συγκεκριμένα:
α. το άρθρο 3 της σύμβασης, ως προς το χρόνο λήξης της σύμβασης ο οποίος μεταφέρεται
μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι μέχρι 30-6-2020 και
β. το άρθρο 5, ως προς την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του παραδοτέου, βάσει της
παράτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου, ο οποίος μεταφέρεται μέχρι τη λήξη του
προγράμματος, ήτοι μέχρι 30-6-2020.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 208442/6330/18-9-2019 αρχική σύμβαση.
Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση “Αμφισβητώντας το πρόγραμμα και
την σημασία του για την Περιφέρεια, καθώς και την αναγκαιότητα των συμβούλων….
Επισήμανε ότι δεν γνωρίζουν τα παραδοτέα και ότι είχαν καταψηφίσει τις αρχικές αποφάσεις.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2048
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 266466/7710/26-112019 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
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Φθιώτιδας, από
τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα:
α/α

1

2

3

4

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 051302407

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΦΜ: 042468194

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 026838185

ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΦΜ: 149837416

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2.466,42

56/11-11-2019

1.633,82

66/14-11-2019

1.502,58

62/18-11-2019

4.400,33

19/19-11-2019

1.488,27

113/19-11-2019

1.452,41

19/19-11-2019

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

19SYMV005529288

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005526061

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529293

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529220

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529167

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529109

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5

6

ΑΦΜ: 300673671

ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 045301535
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ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7

ΑΦΜ:057180306

4.004,08

41/19-11-2019

4.069,04

327/20-11-2019

1.533,76

110/20-11-2019

2.735,76

53/20-11-2019

36.460,16

12/21-11-2019

2.284,17

98/21-11-2019

2.002,60

41/21-11-2019

19SYMV005529190

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΟΙ ΔΡΟΣΟΥ
8

ΑΦΜ: 092488299

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
9

ΑΦΜ: 022590473

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10

11

12

ΑΦΜ: 032077231

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΦΜ: 997391171

ΚΑΜΗΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ: 061532073

19SYMV005529092

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005541396

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005584535

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005834668

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529098

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529235

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΦΙΝΕ ΖΩΗ
13

ΑΦΜ: 300205120
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14

ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 038062032

15

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

2.555,52

92/21-11-2019

928,07

14/22-11-2019

Α) 3.220,95

Α) 33/22-11-2019

Β) 6.149,61

Β) 35/22-11-2019

1.649,89

41/25-11-2019

2.357,92

16/25-11-2019

1.384,89

11/25-11-2019

6.579,04

35/26-11-2019

ΑΦΜ: 168415760

16

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΦΡΑΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
Ο.Ε.
ΑΦΜ:800829127

17

18

19

20

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 101903853

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΦΜ: 112425752

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 032394482

ΓΡΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ: 053152931

19SYMV005784086

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529184

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529286

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529206

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529193

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529241

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005831761

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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21

22

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΦΜ: 031717843

IRIS CLEAN OEΜΑΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
& ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΜ: 998354580

5.546,07

39/26-11-2019

Α) 7.427,60

Α) 2359/04-062019

Β) 8.133,84
Γ) 8.133,84

Β)2433/07-10-2019

19SYMV005835960

19SYMV004938159

Γ) 2455/05-11-2019

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Σ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΣΕ ΣΤΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
35231/1428/1402-2019
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2049
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση περικοπής μηνιαίου τιμήματος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της
αναδόχου εταιρείας ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. (ΑΔΑΜ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18SYMV003308020 2018-06-22) .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.: 257765/7363/1511-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α. Την περικοπή κατά 10% του συνολικού μηνιαίου τιμήματος παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας για τους μήνιες Μάιο 2019 και Ιούνιο (1-6-2019 έως 21-6-2019) ήτοι:
- του αριθ. 11698/14-06-2019 τιμολογίου (αφορά τον Μάιο 2019) συνολικού ποσού 3.532,76€
με ΦΠΑ,
- του αριθ. 11772/16-07-2019 τιμολογίου (αφορά το διάστημα από 1-6-2019 έως 21-6-2019)
συνολικού ποσού 2.472,93€ με ΦΠΑ,
της εταιρείας «ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.», ΑΦΜ:081442199, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, κατά:
- 353,28€ για το τιμολόγιο με αριθ. 11698/14-06-2019.
- 247,29€ για το τιμολόγιο με αριθ. 11772/16-07-2019.
Β. Την πληρωμή των ποσών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ Α,
σύμφωνα με τα από 31-07-2019 πρακτικό συνεδρίασης της τριμελούς Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών Καθαριότητας και το άρθρο 9 § α) της αριθμ. πρωτ.
οικ.: 146729/4316/22-06-2018 (ΑΔΑΜ:18SYMV003308020 2018-06-22) Σύμβασης παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των
Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, καθόσον δεν έχει τηρηθεί το
συμβατικό αντικείμενο στο σύνολό του για τους μήνες Μάιο 2019 και Ιούνιο (1-6-2019 έως 21-62019) όπως αναλυτικά περιγράφεται στα συνημμένο πρακτικό της επιτροπής.
Α/Α

1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΕΛΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.532,76€ (ποσό
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
τιμολογίου),
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 3.179,48€ (ορθό

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11698/14-06-2019 1162/21-05-2018
(Πρακτικό 20ο, Θέμα
39ο, ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗ-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Παροχή
υπηρεσιών
καθαριότητας των χώρων
των υπηρεσιών της Π.Ε.
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ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποσό προς πληρωμή
Άρτης 1, Μοσχάτο Αττικής
με την περικοπή
Τ.Κ. 18345
ποσού κατά 353,28€
ΑΦΜ: 081442199
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

2.

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

ΚΒ1, ΑΔΑΜ:
18AWRD003166274
2018-05-29)

Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και
των Δ/νσεων Α’/βαθμιας
και
Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού
βάσει
της
αριθμ.
146729/4316/22-06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV00330802
0 2018-06-22) Σύμβασης,
για τον μήνα Μάιο 2019.

2.472,93€ (ποσό
11772/16-07-2019 1162/21-05-2018
τιμολογίου),
(Πρακτικό 20ο, Θέμα
2.225,64€ (ορθό
39ο, ΑΔΑ: 6ΔΚΤ7ΛΗποσό προς πληρωμή
ΚΒ1, ΑΔΑΜ:
με την περικοπή
18AWRD003166274
ποσού κατά 247,29€
2018-05-29)

Παροχή
υπηρεσιών
καθαριότητας των χώρων
των υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και
των Δ/νσεων Α’/βαθμιας
και
Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού
βάσει
της
αριθμ.
146729/4316/22-06-2018
(ΑΔΑΜ:18SYMV00330802
0 2018-06-22) Σύμβασης,
για τον μήνα Ιούνιο (1-62019 έως 21-6-2019).

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς απείχε της ψηφοφορίας δηλώνοντας τα εξής: “Η συγκεκριμένη
περικοπή δεν καθαγιάζει τις επιλογές σας για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας….
Την εισαγωγή εργολαβιών ενοικίασης προσωπικού….”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2050
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση Χρηματικού Καταλόγου Αρδευτικών Τελών έτους 2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.15149/25-11-2019
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τον χρηματικό κατάλογο πάγιων και αρδευτικών τελών 2019 συνολικού ποσού
1.337.630,83€. Οι χρηματικοί κατάλογοι συντάχθηκαν σύμφωνα με ψηφιακό αρχείο των
δηλώσεων καλλιέργειας ΟΠΕΚΕΠΕ- ΟΣΔΕ.
Β) Εγκρίνει την μη αποστολή λογαριασμών πάγιων και αρδευτικών τελών 2019 για ποσά
ίσα και μικρότερα των 5€ ανά καλλιεργητή και μεταφορά των οφειλών αυτών στους χρηματικούς
καταλόγους της επόμενης χρονιάς.
Γ) Εγκρίνει την επιβάρυνση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας με το κόστος είσπραξης και την προμήθεια είσπραξης των λογαριασμών αρδευτικών
τελών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ και τη μη επιβάρυνση των καλλιεργητών.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς απείχε της ψηφοφορίας κάνοντας την εξής τοποθέτηση: “Η
αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την Κωπαΐδα δεν μπορεί να γίνεται σαν ένα
οποιοδήποτε θέμα και αποσπασματικά.
Η Κωπαΐδα είναι μια ενιαία περιοχή αρδευόμενης αγροτικής καλλιέργειας, όπου
αυτοαπασχολούνται εκατοντάδες μικροκαλλιεργητές….. Χρειάζεται ολοκληρωμένες, μόνιμα
επαναλαμβανόμενες, σταθερές παρεμβάσεις και συντήρηση, με συγκεκριμένο σχέδιο, που μόνο
ένας αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα φορέας μπορεί να εξασφαλίσει….. αποκλείοντας
οποιαδήποτε διαδικασία συγκέντρωσης της γης ή λογικές αλλαγών της χρήσης της.
Η τιμολογιακή πολιτική για τον καθορισμό των τελών άρδευσης δεν μπορεί να γίνεται ερήμην των
αγροτών και των εκπροσώπων τους….. Δεν μπορεί να μην προβλέπει ατέλεια για τα
ακαλλιέργητα χωράφια και λιγότερα τέλη για τους μικροκαλλιεργητές, κοινωνική στήριξη για τους
ανάπηρους και τα ΑμεΑ.

39

ΑΔΑ: 998Ι7ΛΗ-ΨΟΑ

Πιστεύαμε και πιστεύουμε πως θα ήταν αποτελεσματικότερο και σε όφελος του δημοσίου
συμφέροντος αυτά τα έργα να τα αναλάμβανε ένας δημόσιου χαρακτήρα τεχνικός φορέας
κατασκευών και συντήρησης, με επαρκή μέσα και κατάλληλο προσωπικό….. Αυτό θα μείωνε –
κατά την άποψή μας - και το ύψος των τελών άρδευσης.
Έχοντας διαφορετική αντίληψη για την διαχείριση της Κωπαΐδας απέχουμε από την ψηφοφορία
για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό….”
Στη συζήτηση συνέβαλε και ο κος Χαράλαμπος Σανιδάς με την επισήμανση ότι: “Στην
καταβολή των αρδευτικών τελών είναι πιο τυπικοί, οι οικονομικά ασθενέστεροι.”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2051
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για την ανάθεση νέων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών κατόπιν πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και β) Κατακύρωση αποτελέσματος,
Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254028_6244/13-112019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή




αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει το από 12-11-2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για την ανάθεση των
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, κατόπιν πρόσκλησης διαπραγμάτευσης που αφορά
την αξιολόγηση των σφραγισμένων προσφορών των συμμετεχόντων.
Β) Κατακυρώνει και αναθέτει την εκτέλεση των δρομολογίων:
ΝΕΟ 44 στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Λιβαδειάς, με τιμή προσφοράς 23,06€ άνευ ΦΠΑ.
ΝΕΟ 45 στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λιβαδειάς, με τιμή προσφοράς 49,30€ άνευ ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2052
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262263/6412/25-112019 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 τις τροποποιήσεις μαθητικών δρομολογίων, επί των Διεθνών Διαγωνισμών
Μεταφοράς Μαθητών 2017-2020 & 2018-2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους πίνακες του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2053
ΘΕΜΑ 52ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη ανάθεση του με αριθμό 87 Δρομολογίου μεταφοράς
Μαθητών στην Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ: 266011/7684/2611-2019 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
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αποφασίζει ομόφωνα
Υιοθετεί την γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού μεταφοράς Μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας,
σύμφωνα με την οποία η οικονομική επιτροπή οφείλει την πλήρη συμμόρφωσή της σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις και με την υπ΄αριθμ. Α 166/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά, με έκδοση νέας απόφασης περί:
- ανάκλησης μέρους της υπ. αριθμ. 1137/26-6-2017 όμοιας απόφασής της,
- ανάκλησης του αποκλεισμού του προσφεύγοντος κ. Ιωάννη Μπακαλέξη,
-απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
“Κοινοπραξία ΤΑΧΙ Λιβαδειάς”, όπως αυτό ρητά αναφέρεται στην ανωτέρω αναφερόμενη
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και
-επανάληψη της διαδικασίας στο συγκεκριμένο στάδιο εξέλιξης της διενέργειας του
διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού “Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2017-18, 201819 & 2019-20”.
Η κ. Βασιλική Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Προμηθειών της
Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, επεξήγησε το θέμα, δίνοντας διευκρινήσεις
επί του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κύριοι: Ιωάννης Μπακαλέξης και Σπύρος Γεραντώνης
(εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Ταξί Λιβαδειάς). Αμφότεροι τοποθετήθηκαν επί του ζητήματος,
παραθέτοντας τους προβληματισμούς τους και τις απόψεις τους .
Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι κύριοι Σιαλμάς, Δούρος καθώς και ο κος Χρονάς,
αποσαφηνίζοντας την στάση της Οικονομικής Επιτροπής, με δεδομένο την ύπαρξη δικαστικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2054
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση προκήρυξης δρομολογίου για τη μεταφορά μαθητή Ειδικού Δ.Σ. Άμφισσας
σχολικού έτους 2019-20», Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 266160/3990/26-112019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την προκήρυξη του δρομολογίου μεταφοράς μαθητή Ειδικού Δ.Σ. Άμφισσας
σχολικού έτους 2019-20, ως εξής:
1.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: «ΓΛΥΦΑΔΑ – ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ : ΕΔΧ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: ΔΙΠΛΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ: 08.15'
ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ: 13.15΄

Για την ασφαλή μεταφορά του μαθητή κρίθηκε απαραίτητη από τη Δ/ντρια του σχολείου η
ύπαρξη συνοδού, λόγω της μεγάλης απόστασης που έχει να διανύσει και των ιδιαίτερων
αναγκών του.
Το κόστος του δρομολογίου που προκύπτει υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους της
αριθμ. 50025/2018 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 4217/Β΄) κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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ΣΥΝΟΔΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€))

ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ )

ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

4,84

ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

146,60

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΜΟΝΑΔΑ/
ΣΧ.
ΣΤΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΦΙΞΗΣ

ΩΡΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Δ.Σ.

ΝΑΙ

ΕΔΧ

01

ΔΙΠΛΗ

08.15΄
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ

Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ-ΕΙΔΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΩΡΑ

ΑΔΑ: 998Ι7ΛΗ-ΨΟΑ

-----------13.15΄

0,0

118,10

23,66

156,74

176,24

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2055
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση τροποποίησης – Διόρθωση δρομολογίου με κωδικό 58 για την μεταφορά
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το σχολικό έτος 2019-2020 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 229497/6614/06/
11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση - επανακοστολόγηση του δρομολογίου με κωδικό 58 για την
μεταφορά μαθητών σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως
αυτές διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά την
έναρξη του σχολικού έτους 2019 – 2020, καθώς και την τροποποίηση της προς σύναψη
σύμβασης ως έχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2056
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση συμπλήρωσης της υπ΄αριθμ. 1685/2019 απόφασης της Οικ. Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
262683/7623/21/11/2019 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 συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1685/26-8-2019 (ΑΔΑ:ΩΚΥ67ΛΗ-ΩΩΔ)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκριση απευθείας ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών
και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας, ως προς το σκέλος Α, και συγκεκριμένα την δαπάνη με
α/α 1, ως εξής:
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Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης
Οικονομικής
Επιτροπής

Α/Α

Δαπάνη

Προμηθευτής

ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

1

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

ΑΦΜ: 047101035,
ΔΟΥ Λαμίας
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Λαμία

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.
Ε.Φ.: 073

1429/22-7-2019
ΑΔΑ:
6Ω1Ζ7ΛΗ-Ρ1Σ

Απόφαση
Δέσμευσης

ΚΑΕ:
1311
Ε.Φ.: 073
ΚΑΕ:
0869

Ποσό (€)

Αρ. Δέσμευσης:
3072/25-7-2019
ΑΔΑ:
ΩΧΧ47ΛΗ-Σ6Ε
(300,00€)
Αρ. Δέσμευσης:
3070/25-7-2019

500,00€

ΑΔΑ:
ΩΝΨΒ7ΛΗ-9Σ7
(200,00€)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2057
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2019 .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
265585/7675/26/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019,
ως εξής:
Α/Α

1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές
Α΄Τμήμα) -(προσφυγή
Χρήστου Χαλκιά)
Έγγραφο 22074/127/26-112019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε στο
Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αγωγή Λουκά Αυγέρη)
Έγγραφο 22071/126/26-112019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές
Α΄Τμήμα )- (προσφυγή
ΝΠΔΔ-ΟΤΑ - “Δήμος
Δομοκού”)

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

383,16

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
383,16

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
383,16
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Έγγραφο 22164/140/26-112019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

4

5

6

7

8

9

10

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Λαμίας(αίτηση
αναγνώρισης δικαιούχων
της Δήμητρας Κασιούρα
και λοιπών)
Έγγραφο 113825/621/26-112019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Ειρηνοδικείο Λαμίας
(αγωγή Θωμά Μπλέτσα και
λοιπών)
Έγγραφο 131221/665/26-112019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Λαμίας (αίτηση
αναγνώρισης δικαιούχων
του Νικολάου Αυγεροδήμου
και λοιπών)
Έγγραφο 251709/1287/2611-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε στο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Λαμίας (αίτηση
αναγνώρισης δικαιούχων
της Κωνσταντίνας
Σταμοπούλου και λοιπών)
Έγγραφο 256834/1351/2611-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές
Α΄Τμήμα )- (προσφυγή
Αναστασίας
Παπαγεωργίου)

02.01.073.0871.
01

Έγγραφο 262114/1365/2611-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(αίτηση θεραπείας
Βασίλειος Πιλάτος)
Έγγραφο 264109/1381/2611-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές
Α΄Τμήμα )- (προσφυγή
Δημητρίου Σπυρίδωνος)
Έγγραφο 22075/128/26-11-

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

436,48

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
383,16

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

436,48

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

436,48

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
297,60

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων
383,16

111.005,68

102.982,41

8.023,27
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2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

Δαπάνη για την τεχνική
υποστήριξη-συντήρηση
δεκαπέντε (15)
φωτοτυπικών XEROX της
Π.Ε. Φθιώτιδας

11

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

-ΠΟΛΥΕΤΗΣΈτος 2019: 5.000,00
Έτος 2020: 15.000,00

5.000,00

Έγγραφο 199877/1355/6-92019 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
19REQ005756513 2019-1024
Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης &
υποστήριξης του
λογισμικού που
χρησιμοποιείται από την
Π.Ε. Φθιώτιδας

12

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

-ΠΟΛΥΕΤΗΣΈτος: 2019: 3.000,00€
Έτος 2020: 13.000,00€

3.000,00

60.000,00

38.498,84

21.501,16

365,00

33.653,04

33.098,89

554,15

Έγγραφο 192847/1312/29-82019 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

13

14

19REQ005496163 2019-0830
Δαπάνη δικαστικής
αποζημίωσης σύμφωνα με
την αριθμ. 3/2019 Απόφαση
του Ειρηνοδικείου Λαμίας η
οποία έχει καταστεί
τελεσίδικη , στον Δημήτριο
Λύκο του Αθανασίου
Έγγραφο 222141/1172/2910-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
Δαπάνη για χορήγηση νέας
παροχής του έργου
“ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ-ΔΑΜΑΣΤΑΣ”
(ΠΙΛΛΑΡ ΔΑΜΑΣΤΑΣ)

02.01.073.0892.
01

02.01.073.0899.
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

293,21

Έγγραφο 237559/13458/2310-2019 Δ/νσης Τ.Ε. Π.Σ.Ε.

15

Δαπάνη για χορήγηση νέας
παροχής του έργου
“ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ-ΔΑΜΑΣΤΑΣ”
(ΠΙΛΛΑΡ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ)

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

293,21

Έγγραφο 235845/13361/2310-2019 Δ/νσης Τ.Ε. Π.Σ.Ε.
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16

Δαπάνη για χορήγηση νέας
παροχής του έργου
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 8+120
ΕΩΣ 11+627,05”

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

1.427,07

289.934,03

275.954,32

13.979,71

595,20

30.065,97

24.839,79

5.226,18

16.100,00

4.400,00

11.700,00

Έγγραφο 236992/13412/2310-2019 Δ/νσης Τ.Ε. Π.Σ.Ε.

17

18

19REQ005748114 2019-1023
Δαπάνη υπηρεσίας
Προληπτικής Συντήρησης
των εγκατεστημένων
συστημάτων ασφαλείας
(Σύστημα Συναγερμού,
κλειστό Σύστημα
Τηλεόρασης, σύστημα
Πυρανίχνευσης) - (49,60€/
μήνα)
Έγγραφο 266224/20833/
15-11-2018 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας
Δαπάνη προμήθειας τριών
(3) κλιματιστικών για τις
ανάγκες των γραφείων του
ισογείου κτηρίου της Π.Σ.Ε.
στην Πλ. Ελευθερίας 13Λαμία

02.01.073.0899.
02

02.01.073.1712.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

Προμήθεια
συσκευών
θέρμανσης και
κλιματισμού
2.000,00

Έγγραφο
256103/2493/13/11/2019
19REQ005884067 2019-1120
Δαπάνη προμήθειας
κλιματιστικού (τύπου
ντουλάπας) 1ου ορόφου
Διοικητηρίου Π.Σ.Ε.

19

02.01.073.1712.
01

Προμήθεια
συσκευών
θέρμανσης και
κλιματισμού

Έγγραφο 135217/166/14-62019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

3.500,00

19REQ 005118383 2019-0614
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

19.996,93

Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2019 , ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Α/Α

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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1

Δαπάνη για το έργο
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟ
ΜΑΡΤΙΝΟ-ΛΑΡΥΜΝΑ”-ΚΑΠΣΑΕΠ 066

02.01.071.9459.
01

Επιχορηγήσεις για
διάφορα έργα.

27.346,30

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

2.049.601,69

1.618.641,79

430.959,90

27.346,30

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2058
ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 44.166,32 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για έκτακτες ανάγκες (καθαρισμός ρείθρων, διαμόρφωση
αγροτικής οδού και καθαρισμός ρέματος), αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 01-04-2019 έως
31-05-2019 σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5988/261932/2011-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 44.166,32 € για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός ρείθρων, διαμόρφωση αγροτικής οδού και καθαρισμός ρέματος) στο Ν. Βοιωτίας
από 01-04-2019 έως 31-05-2019, της Π.Ε. Βοιωτίας για την χρονική περίοδο 2018-2019 του
προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό έργου 2014ΕΠ 56600012,
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2019.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας ότι: “Οι περιγραφόμενες
δραστηριότητες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν έκτακτες ανάγκες, αποτελούν υποχρέωση της
Περιφέρειας σταθερά επαναλαμβανόμενη….
Σε αυτή την βάση δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566,
σαν ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2019.”
Ο κος Βασίλειος Σιαλμάς έδωσε θετική ψήφο με την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει επαρκής
αιτιολόγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2059
ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2019, Π.Ε. Βοιωτίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 260062_6367/2611-2019 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 εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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6

7

Προμήθεια πυροσβεστικών
σωλήνων για πλήρωση 25
υδατοδεξαμενών ανοικτού
τύπου 40 τόνων,σύμφωνα με
το Ν 4412/2016(ΦΕΚ Α/8-816) και οδηγίες 2014/24/ΕΕ,
2014/25/ΕΕ
Πληρωμή δαπάνης ηλεκτρικού
ρευμάτος για τις ανάγκες
αδρευσης του Κωπαιδικού
πεδίου, σύμφωνα με τον
Ν.4075/2012,αρθρο 58 παρ. 8
και Ν.4250/14 αρθρο 13.
Επιστροφή χρηματικού ποσού
στo ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ,
επειδή δεν έγινε η μεταβίβαση
του ΧΑΟ 3527 αυτ/του ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

Πληρωμή δαπάνης για
αγορά και παροχή
υπηρεσίας για κάλυψη των
εκδηλώσεων των εορτών
των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. (Προμήθεια
δώρων για τα παιδιά των
ειδικών σχολείων και άλλων
ειδικών
κατηγορειών,προμήθεια
μελομακάρονων,κουραμπιέδ
ωνκλπ στα ιδρύματα
Οχεκ,Ταβιθά Εστία
Μητέρας,γηροκομεία,κοπή
πίτας και δεξίωση στο
Διοικητήριο, κοπή πίτας των
Εργαζομένων κλπ).
Ο
υπολογισμός των ατόμων
και επομένως και της
δαπάνης γίνεται κατά
προσέγγιση,σύμφωνα με τον
Ν.2362/95 αρθρο 22 παρ. 4
ΦΕΚ 247Α και την απόφαση
υπουργού 2/59496/06(ΦΕΚ
570 Β/8-5-2006
Κάλυψη δαπάνης για
βράβευση των παιδιών των
Εργαζομένων της
Π.Ε.Βοιωτίας που πέτυχαν
στα ΑΕΙ , ΤΕΙ,σύμφωνα με
τον Ν.2362/95 αρθρο 22
παρ. 4 ΦΕΚ 247Α και την
απόφαση υπουργού
2/59496/06(ΦΕΚ 570 Β/8-52006

Αμοιβή στο Δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ , στη
δικάσιμο 09-01-20 , σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58
Αμοιβή στο Δικηγόρο που θα
οριστεί για την σύνταξη
γνωμοδότησης χετικά με το
εγγραφο της Δ/νσης Μετ/ρων ,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1,αρθρο 72
και Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

02.05.073.5429
01

Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

02.05.073.3199.
01

Λοιπές Επιστροφές
Εσόδων

75,00

02.05..073.0845
.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

5.790,00

02.05..073.0845
.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

700,00

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

21.939,32

17.678,07

4.261,25

1.221.364,82

1.172.442,71

48.922,11

5.000,00

3.121,50

1.878,50

7.702,40

6.491,71

14.194,11

13.492,40

701,71

383,16

42.000,00

19.689,48

22.310,52

297,60

42.000,00

20..072,64

21.927,36

3.500,00

15.000,00

14.194,11
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Αμοιβή στο Δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ,
στη δικάσιμο 09-01-20 ,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1,αρθρο 72
και Ν. 4194/2013, αρθρο 58
Αμοιβή στο Δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση
SUNLIGHT RECYCLING ,
στη δικάσιμο 09-01-20 ,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1,αρθρο 72
και Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

620,00

42.000,00

20.370,24

21.629,76

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

482.36

42.000,00

20.990,24

21.009,76

1.304.498,25

1.227.724,92

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

26.848,12

76.773,33

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2060
ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων «Πυρκαγιά
29-7-19 στην ΙΤΕΑ, Πυρκαγιά 28-8-19 στους ΔΕΛΦΟΥΣ και Πυρκαγιά 1-9-19 σε ΜΑΓΟΥΛΑΚΛΗΜΑ.)», Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.261434/761/20/11/19
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 τις πιο κάτω δαπάνες, στους:

1.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΘΥΜΙΟ ΥΨΟΥΣ 613,80 ΕΥΡΩ
2.ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΨΟΥΣ 613,80 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 29/7/2019-ΙΤΕΑ.
1.ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΨΟΥΣ 1.159,40ΕΥΡΩ.
2.ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΨΟΥΣ 2.114,20ΕΥΡΩ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 28/8/2019-ΔΕΛΦΟΙ.
1.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟ ΥΨΟΥΣ 4.160,20 ΕΥΡΩ.
2.ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΨΟΥΣ 1.568,60 ΕΥΡΩ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 1/9/2019 –ΜΑΓΟΥΛΑ-ΚΛΗΜΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2061
ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
266084/3988/26/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019 από τον ειδικό
Φορέα 073, ως κατωτέρω:
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Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.770,82

8.725,03

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
διαφόρων υλικών
για την κάλυψη των
αναγκών της Π.Ε.
Φωκίδας

02.04.073.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

1.289,60

11.785,45

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
Προστασίας
Ελαιοπαραγωγ
ής

1.500,00

238.079,74

02.04.073.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

192,20

11.785,45

3.060,42

8.532,83

02.04.073.0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

992,00

47.894,60

46.253,72

648,88

3.973,80

309.545,24

255.784,62

49.786,82

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
αναλώσιμων για την
ανάλυση
1πληθυσμού δάκου
από το εργαστήριο
φυτοπαθολογίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΝΤΑΣ,
από το πρόγραμμα
δακοκτονίας 2019,
σύμφωνα με την
4293/89860/22-042019 απόφαση
ΥΠΑΑΤ
Η δαπάνη αφορά
την αναγόμωση
δεκαεννέα (19)
πυροσβεστήρων
ξηράς κόνεως 6kg
και δύο (2)
πυροσβεστήρων
ξηράς κόνεως 12 kg
οροφής για τις
ανάγκες του
Διοικητηρίου της
Π.Ε. Φωκίδας
Η δαπάνη αφορά
την ανανέωση της
συνδρομής για
πρόσβαση στην
πλήρη βάση
νομικών –
διοικητικών
πληροφοριών
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

204.699,66 31.880,08

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2062
ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2020 στην
Π.Ε Φωκίδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 266078/3987/
26/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2020 ως εξής;
Αιτιολογία
Ποσό
H δαπάνη
αφορά την προμήθεια παραδοσιακών
εδεσμάτων και συναφών ειδών από το ζαχαροπλαστείο

1000,00
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Δέσποινας Παπαδοπούλου για τη δεξίωση που θα
παρατεθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας
Δέσμευση πίστωσης του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0845
H δαπάνη
αφορά την προμήθεια παραδοσιακών
εδεσμάτων και συναφών ειδών από το ζαχαροπλαστείο
Ιωάννη Χονδρού που θα διατεθούν σε ιδρύματα όπως
Γηροκομείο Άμφισσας, Φυλακές Μαλανδρίνου και
Άμφισσας, Ψυχιατρική μονάδα
Δέσμευση πίστωσης του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0845
H δαπάνη αφορά την πληρωμή ενοικίασης της αίθουσας
του Πολιτιστικού Κέντρο Άμφισσας για τον εορτασμό της
Πρωτοχρονιάς 2020
Δέσμευση πίστωσης του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0845
H δαπάνη αφορά την προμήθεια για την πληρωμή
λουλουδιών - στολισμού αίθουσας από το ανθοπωλείο
της Αγαπητού Ευμορφίας
Δέσμευση πίστωσης του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0845
ΣΥΝΟΛΟ

650,00

150,00

200,00

2000,00

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φορέας 073 και ΚΑΕ 0845
«Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων».
Συνολικό ποσό 2.000 ευρώ .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2063
ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός
Φορέας 071), που αφορά πληρωμή δαπάνης της 36ης Εντολής Πληρωμής & Πιστοποίησης του
έργου: «ΟΔΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑ-ΡΟΣΚΑ-ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ-Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», ΠΕ
Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 206016/4551/25
11/2019 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 εξειδίκευση πίστωσης που αφορά πληρωμή δαπάνης από τις Δημόσιες
Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας ως εξής :
Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
36η 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 : 4.148.466,74 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 83.030,40 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 50.784,71 ευρώ.

ΠΟΣΟ σε ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ :
83.030,40 ευρώ

Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»
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Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

Κ.Α.Ε.

03.071.9453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

Ποσό
Εγκεκρ.
Π/Υ

Δεσμευθέν
ποσό

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης

«Συγκοινωνίες»

83.030,40

626.646,4
0

417.113,1
4

126.502,86

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2064
ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας
073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), που αφορούν αμοιβή δημοσιεύσεων,
υπηρεσιών διάθεσης και υποστήριξης λογισμικού και συστημάτων διαχείρισης οχημάτων,
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, προμήθειες χειμερινών ειδών ένδυσης & υπόδησης
υπαλλήλων, προμήθειες μονάδων αποθήκευσης μαγνητικών δίσκων και προμήθειες ειδών
συντήρησης & επισκευής, οικονομικού έτους 2019», ΠΕ Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 264620/4628/25
/11/2019 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 εξειδίκευση πίστωσης δαπανών, που αφορούν αμοιβή δημοσιεύσεων,
υπηρεσιών διάθεσης και υποστήριξης λογισμικού και συστημάτων διαχείρισης οχημάτων,
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, προμήθειες χειμερινών ειδών ένδυσης & υπόδησης
υπαλλήλων, προμήθειες μονάδων αποθήκευσης μαγνητικών δίσκων και προμήθειες ειδών
συντήρησης & επισκευής, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019,
ως εξής:

Α/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
για τη δημοσίευση της υπ.
αριθμ. πρωτ.
98946/1505/6-5-19
περίληψης διαγωνισμού με
τίτλο «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Ευρυτανίας, των
σχολικών ετών 20192020,2020-2021,20212022» σε δύο
εβδομαδιαίες εφημερίδες
του νομού, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία
περί δημοσιεύσεων
διακηρύξεων στο Δημόσιο
Τομέα.

Κ.Α.Ε.

03.073.
0841.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Διαφημίσεις
και
δημοσιεύσεις
γενικά

100,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

4.714,84

1.100,00

3.514,84
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2

3

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
για τη δημοσίευση της υπ.
αριθμ. πρωτ.
44137/734/26-2-2019
περίληψης διαγωνισμού με
τίτλο «Μειοδοτική
δημοπρασία μίσθωσης
ακινήτου για την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών της
Δ.Τ. Έργων
Π.Ε.Ευρυτανίας» σε δύο
εβδομαδιαίες εφημερίδες
του νομού, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία
περί δημοσιεύσεων
διακηρύξεων στο Δημόσιο
Τομέα.
19REQ005899935
Η δαπάνη αφορά αμοιβή
για τη δημοσίευση της υπ.
αριθμ. πρωτ.
188610/3678/22-8-2019
περίληψης διαγωνισμού με
τίτλο «Ανοικτός
Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός
Διαγωνισμός άνω των
ορίων για την προμήθεια
υγρών καυσίμων και
λιπαντικών, για την
κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της
Π.Ε.Ευρυτανίας και των
Ν.Π.Δ.Δ χωρικής
αρμοδιότητάς της για ένα
έτος, με τη χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ» σε δύο
εβδομαδιαίες εφημερίδες
του νομού, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία
περί δημοσιεύσεων
διακηρύξεων στο Δημόσιο
Τομέα.
19REQ005902442

4

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή για εργασίες
επισκευής των υδραυλικών
εγκαταστάσεων του
κτιριακού Συγκροτήματος
ΟΑΕΔ όπου στεγάζεται η
Δ.Α.Ο.Κ της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

5

Η δαπάνη αφορά την
ετήσια ανανέωση
συμβολαίων υποστήριξης
εφαρμογής (λογισμικό)
σύνταξης μελετών και
διαχείρισης τεχνικών
έργων της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας
(προγράμματα ACEERP e
CM Μελέτη /
κοστολόγηση-κατασκευή)
για τα έτη 2019-2020.
Έτος 2019: 304,21
Έτος 2020: 3.346,35

03.073.
0841.01

03.073.
0841.01

03.073.
0851.01

03.073.
0879.01

Διαφημίσεις
και
δημοσιεύσεις
γενικά

2.000,00

Διαφημίσεις
και
δημοσιεύσεις
γενικά

1.500,00

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
κτιρίων γενικά
και λοιπών
μόνιμων
εγκαταστάσεω
ν

420,00

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

304,21

4.714,84

1.200,00

1.514,84

4.714,84

3.200,00

14,84

5.000,00

1072,80

3.507,20

38.500,00

34.696,90

3.498,89
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Σύνολο: 3.650,56
19REQ005826756

6

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή υποστήριξης
συστημάτων διαχείρισης
οχημάτων (MOBILE
FLEET) έντεκα (11)
οχημάτων (ΚΗΥ3796,
ΚΗΥ3753, ΚΗΥ9375,
ΚΗΙ4379, ΚΗΥ9376,
ΚΗΥ9373, ΚΗΥ9400,
ΚΥ3156, ΚΥ3151,
ΜΕ93890ΙΧ & ΜΕ93852ΙΧ)
του τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας.
19REQ005827444

7

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια υλικών
(φλουσόμετρα, μπουτόν,
κλπ) απαραίτητα για την
επισκευή των υδραυλικών
εγκαταστάσεων της
Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε.Ευρυτανίας.

8

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
για τις ανάγκες κίνησης και
λειτουργίας του ΚΗΥ9367
οχήματος του Μ.Ε της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ευρυτανίας.

9

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
για τις ανάγκες επισκευής &
συντήρησης, κίνησης και
λειτουργίας του ΚΗΙ4356
οχήματος του Μ.Ε της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ευρυτανίας.
19REQ005840502

10

11

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια ανταλλακτικών
και αναλώσιμων ειδών
απαραίτητα για τη
συντήρηση και επισκευή
χορτοκοπτικού,
αλυσοπρίονου και
τηλεσκοπικού
αλυσοπρίονου, εξοπλισμού
του τμήματος Μ.Ε της ΔΤΕ
της Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια χειμερινών
ειδών-ενδυμάτωνδεκατεσσάρων (14)
υπαλλήλων του τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ε, για την προστασία
της κατά την ώρα της
εργασίας της, σύμφωνα με

03.073.
0879.01

03.073.
1311.01

03.073.
1321.01

03.073.
1321.01

03.073.
1329.01

03.073.
1421.01

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

2.782,56

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
εγκαταστάσεω
ν

1.065,01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

80,00

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

2.118,41

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης &
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

491,44

Προμήθεια
ιματισμού,
υφασμάτων
και συναφών
υλικών

5.500,00

38.500,00

35.001,11

716,33

3.373,21

1.381,20

927,00

15.287,00

8.957,05

6.249,95

15.287,00

9.037,05

4.131,54

5.000,00

1.215,80

3.292,76

11.000,00

5.500,00

0,00
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12

13

14

15

16

την
ΥΑ2040831/14806/0022/9
3 της τροποποιήθηκε και
ισχύει με την
ΥΑ2/1882/0022/2002.
19REQ005814657
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια χειμερινών
ειδών-υποδημάτωνδεκατεσσάρων (14)
υπαλλήλων του τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε της
Π.Ε.Ε, για την προστασία
της κατά την ώρα της
εργασίας της, σύμφωνα με
την
ΥΑ2040831/14806/0022/9
3 της τροποποιήθηκε και
ισχύει με την
ΥΑ2/1882/0022/2002.
19REQ005816874
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια κουρτινών
σκίασης για την αίθουσα
προβολών-εκδηλώσεων
του ΚΕΣΥ Ευρυτανίας, η
οποία θα χρησιμοποιείται
για εκπαιδευτικούς λόγους.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ενός
καταστροφέα εγγράφων,
για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ
Ευρυτανίας, που
διαχειρίζεται έγγραφα με
προσωπικά στοιχεία,
ευαίσθητα δεδομένα και
πληροφορίες άκρως
απόρρητες σύμφωνα με το
νόμο.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια μονάδων
αποθήκευσης μαγνητικών
δίσκων (σκληρός δίσκος
SSD 2.5’’, σκληρός δίσκος
HDD 3.5’’, εξωτερικός
σκληρός δίσκος 2ΤΒ) για
της ανάγκες κάλυψης σε
χωρητικότητα των
ηλεκτρονικών
υπολογιστών του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΔΤΕ
της Π.Ε.Ευρυτανίας.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
για τις ανάγκες κίνησης και
λειτουργίας του
ΜΕ121636ΙΧ φορτωτή
μηχανήματος της ΔΤΕ της
Π.Ε.Ε, που εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και στο υποέργο
(14) με τίτλο ‘Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου ΠΕΕυρυτανίας

03.073.
1423.01

03.073.
1699.01

03.073.
1713.01

03.073.
1723.01

03.073.
9459.01

Προμήθεια
ειδών
υπόδησης

2.750,00

Λοιπές
Προμήθειες

270,00

Προμήθεια
γραφομηχανώ
ν,
μηχανημάτων
φωτοαντιγραφι
κής κλπ
μηχανών
γραφείο

79,00

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Προγραμμάτω
ν & λοιπών
υλικών

250,00

Διάφορα Έργα

180,00

5.900,00

3.150,00

0,00

5.280,00

717,12

4.292,88

3.000,00

2.000,00

921,00

24.800,00

18.993,72

5.556,28

928.952,45

499.074,03

429.698,42
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17

έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 183/2019 απόφαση
Π.Σ της Π.Στ.Ε.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
για τις ανάγκες κίνησης και
λειτουργίας του ΚΥ459
μηχανήματος της ΔΤΕ της
Π.Ε.Ε, σύμφωνα με το
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
(14) με τίτλο ‘Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου ΠΕΕυρυτανίας
έτους 2019’’ σύμφωνα με
την 183/2019 απόφαση
Π.Σ της Π.Στ.Ε.
19REQ005895459

03.073.
9459.01

Διάφορα Έργα

4.464,00

928.952,45

499.254,03

425.234,42

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2065
ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών», Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 265552/7530/26-112019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2019, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2019, ως εξής:

Α
/
Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Επισκευή του ΧΕROX B7030
της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ
Εύβοιας
Έγγραφο 235128/145/21-102019 του Τμ. Πληροφορικής

02.02.073.0869.
01

Δαπάνη για Παροχή
υπηρεσιών ετήσιας φύλαξης
των κτιριακών εγκαταστάσεων
του Μεγάρου της ΠΕ Ευβοίας
έτους 2019
Για το έτος 2020 33.950,00€
Για το έτος 2021 13.600,00€

02.02.073.0899.
01

19REQ005889017 2019-11-21
Έγγραφο 256211/7340/14-112019 του τμ. Προμηθειών της
ΠΕ Εύβοιας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

155,00

35.000,00

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

28.096,31

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜ
Ο
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

6.748,69

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

50,00

100.445,00
91.586,52

8.808,48

56

ΑΔΑ: 998Ι7ΛΗ-ΨΟΑ

3

Προμήθεια λευκού κρυστάλλου
ασφαλείας 10ΜΜ με
στρογγυλεμένες γωνίες
διαστάσεων 135Χ260,5 για τις
ανάγκες του γραφείου του κ.
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας.
Έγγραφο 259422/7405/18-112019 του τμ. Προμηθειών της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες

310,00

ΣΥΝΟΛΟ

515,00

35.302,29
20.010,99

170.747,29

139.693,82

14.981,30

30.538,47

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο στον α/α 2 του πίνακα .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2066
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 65ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2019" της ΠΕ Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 258734/3266/18
/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 για την διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού
διαγωνισμού για την "Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2019" της ΠΕ Ευρυτανίας,
αποτελούμενη από τους:
Α/Α
1
2
3
Α/Α
1
2
3

Τακτικά μέλη
Πεταρούδη Δημήτριο
Καρακώστα Αικατερίνη
Κοντοπάνο Κωνσταντίνο
Αναπληρωματικά Μέλη
Γενιτσαρόπουλο Νικόλαο
Παπαροϊδάμη Μαρίνα
Παναγιώτη Βονόρτα

Κλάδος/Βαθμός
Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
Κλάδος/Βαθμός
Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Πεταρούδης Δημήτριος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τριχιά Μαρία, κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
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ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και
ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και
της έκπτωσης του αναδόχου.
Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για
το συνοπτικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2019" της ΠΕ Ευρυτανίας,
αποτελούμενη από τους:
Α/Α
1

Τακτικά μέλη
Τραμουντάνη Σοφία

Κλάδος/Βαθμός
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

2

Παρούτσα Ιωάννη

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

3

Μπαρμπούτης Δημήτρης

ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ

Α/Α

Αναπληρωματικά Μέλη

Κλάδος/Βαθμός

1

Σουφλερού Ζωή

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2

Παπαγεωργίου Νικόλαο

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

3

Φλωράκη Ιωάννη

ΤΕ Πληροφορικής

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ραπτάκη - Παππά Όλγα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Α'
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίας σύναψης της
συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης για την "Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2019".
Οι Ανωτέρω Επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2067
ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 992/7-5-2019 απόφασης της οικονομικής
επιτροπής, περί συγκρότησης επιτροπής, Π.Ε. Εύβοιας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.:
262530/7465/21/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της 992/2019 απόφασης της, ως προς τη συγκρότηση της
τριμελούς επιτροπής παραλαβής παρεχόμενης Υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών δημοσίων
σχολείων από την Π.Ε Ευβοίας, ως εξής:
1. Πέππα Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από
τον Τανάγρα Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
2. Θεοδώρου Καλλιόπη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, αναπληρούμενη από την
Αντζουλάτου Σπυριδούλα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
3. Σκλιά Σωκράτη – Αντώνιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, αναπληρούμενο από την
Παρασκευοπούλου Δήμητρα κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 992/7-5-2019 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2068
ΘΕΜΑ 67ο: Συγκρότηση Επιτροπής του Ν. 4412/2016 για την παρακολούθηση και παραλαβή
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και
των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.: 264992/7514/2511-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας
και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας (διακήρυξη με αρ. πρωτ. 170585/5178/25-72019 ΑΔΑΜ:19PROC005347392), χρονικής διαρκείας από την υπογραφή της και μέχρι την
ολοκλήρωση της, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Νικολακάκη Ελένη, κλάδου ΤΕ Δημόσια Υγείας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από την
Κόντου Αγγελική, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
2. Καμπουροπούλου Δέσποινα, κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων, αναπληρούμενη από την
Ανδρίτσου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
3. Παρασκευοπούλου Δήμητρα κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, αναπληρούμενη από την Φεργάδη
Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής .
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 216 & 219 του Ν.4412/2016.
Επίσης συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί, ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων.
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση και δήλωσε τα εξής:
“Έχουμε διαφορετική αντίληψη για την καθαριότητα δημοσίων κτηρίων και δεν αποδεχόμαστε τις
εργολαβίες ενοικίασης προσωπικού… Θεωρούμε πως οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα έπρεπε να
προσφέρονται από δημόσια υπηρεσία καθαριότητας, με μόνιμους εργαζόμενους που θα
ασφαλίζονται κανονικά…”
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2069
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το
πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
Αριστείδης Τασιός

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Δημήτριος Βουρδάνος

Ιππολύτη Μπαλκούρα

Αικατερίνη Καλαντζή

Αναστασία Μίλη

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Σανιδάς
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Γεώργιος Σκούρας
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Νικόλαος Μπέτσιος
Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

I.
ΑΡ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

5.11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΣΗΣ
Προσφορότερο
μεταφορικό
ΜΑΘΗΤΕ
Τόπος
ΣΧΟΛΙΚΗ
Τόπος
Σ 2019μέσου
παραλαβής
προορισμού
ΜΟΝΑΔΑ
2020
(ΛεωφορείοΜικρό Λεωφ-ο)

ΚΛΕΙΔΙΑΓ.ΘΩΜΑΣ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΓΕΛ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

46

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΕΜΦΟΤΡΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤ
ΡΑ

25,8

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩ
Ν

8.00-14.00

Ημερήσιο
κόστος
άνευ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

102,87

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ( 1ο
ΕΠΑΛ
ΟΙΝΟΗΣ –
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
)
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ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος προορισμού

Σχολική Μονάδα

ΜΑΘΗΤ
ΕΣ 20192020

Προσφορότε
ρο
μεταφορικό
μέσου
(ΛεωφορείοΜικρό
Λεωφ-ο)

8

ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΕ
Σ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ν/Γ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΔΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΓΥΜΝ. & Λ/Τ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2

ΤΑΞΙ

8

ΚΟΡΩΝΕΙΑ ,
ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΕ
Σ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ν/Γ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΔΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΓΥΜΝ. & Λ/Τ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3
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ΒΑΓΙΑ

ΘΕΣΠΙΕΣ

ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ
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ΒΑΓΙΑ

ΘΕΣΠΙΕΣ

ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ

65 Α

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣΠΛΑΛΙΣΤΡΑΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ &
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

65 Α

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣΠΛΑΛΙΣΤΡΑΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΝΕΟ 16

ΘΗΒΑ
( ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ
_ 2ο ΔΣ ΘΗΒΑΣ )

ΝΕΟ 16

ΘΗΒΑ
( ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ
_ 2ο ΔΣ ΘΗΒΑΣ )

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΤΑΧΙ (7ο Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ) - ΘΗΒΑ
(ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ_
3ο Ν/Γ ΘΗΒΑΣ) (ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ_
4ο Ν/Γ ΘΗΒΑΣ) (ΜΑΛΑΞΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_1ο
Ν/Γ ΘΗΒΑΣ)
ΤΑΧΙ (7ο Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ) - ΘΗΒΑ
(ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ_
3ο Ν/Γ ΘΗΒΑΣ) (ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ_

Ημερήσι
ο κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης
(%)

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

27,95

0,00

27,95

ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

44,73

0,00

44,73

2

ΤΑΞΙ

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

11,25

0,23

8,66

2

ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

22,49

10

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο ΕΙΔΙΚΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΜΕΝΟ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(2,5
ώρες)

ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ &
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

11

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο ΕΙΔΙΚΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΜΕΝΟ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(2,5
ώρες)

2ο Ν/Γ ΘΗΒΑΣ

48

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(08:15-13:00
και 16:00)

2ο Ν/Γ ΘΗΒΑΣ

35

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΣΥΝΟΔ
ΟΣ

ΝΑΙ (3
ΩΡΕΣ)

96,52

0,23

0,11

Ημερήσιο
κόστος μετά
την έκτπωση

89,94

0,00

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

85,90 +25% =
107,37

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

92,15 +25% =
115,19

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΧΛΜ. ΑΥΞΗΣΗ
(ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
ΝΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –
ΛΙΒΑΔΕΙΑ)

89,94

0,00
92,32

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΑΥΞΗΣΗ

17,32

0,11
103,54

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

92,32

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΑΥΞΗΣΗ
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4ο Ν/Γ ΘΗΒΑΣ) (ΜΑΛΑΞΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_1ο
Ν/Γ ΘΗΒΑΣ)

6.13

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ,
ΜΟΥΡΙΚΙ

ΘΗΒΑ

3ο ,5ο & 7ο ΔΣ
ΘΗΒΑΣ, 2ο-3ο
ΓΥΜΝ ΘΗΒΑΣ

28

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

154,68

0,00

154,68

6.13

ΜΟΥΡΙΚΙ

ΘΗΒΑ

3ο ,5ο & 7ο ΔΣ
ΘΗΒΑΣ

23

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

75,93

0,00

75,93

14

ΡΩΜΑΙΙΚΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

9ο Ν/Γ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0

ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(8.20 - 13.00)

36,12

0,00

36,12

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
(18.00 22.30)

14

ΡΩΜΑΙΙΚΟ

1

36,12

0,00

36,12

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΧΛΜ ΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ
ΑΛΛΑΓΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ για τη μεταφορά
μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 που περιλαμβάνονται στην αρ. 2687/2018 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι
προσωρινοί μειοδότες της Διαπραγμάτευσης της 23ης Νοεμβρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας .

Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου20182019

58

ΜΙΚ. ΛΕΩΦ.
ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΚΑΝΗΘΟΣ-ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΩΡΙΟΝΟΣ, ΠΗΛΙΚΑ,
ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ,
ΜΠΟΛΟΒΙΝΕΝΑΣ,
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ)ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΚΑΜΑΡΕΣ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

58

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ.ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΚΑΝΗΘΟΣ-ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΩΡΙΟΝΟΣ, ΠΗΛΙΚΑ,
ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ,
ΜΠΟΛΟΒΙΝΕΝΑΣ,
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ)
ΡΙΤΣΩΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

Αριθ.
Διαδρομών

2

Χιλιομετρική
απόσταση
σε m

27200

Μεταφορικό
Μέσο

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

κόστος
συνοδού

7,04

Ημερήσιο
κόστος
δημοπράτησης*

127,7

Προς
φερόμενη
τιμή

105,99

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε
€

Ανάδοχος

17

ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2

27200

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

14,06

17

203,8

158,99

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω
χρήσης
ποσοστού
δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

158,99

*Το ημερήσιο
κόστος
τροποποίησης
είναι στα 169,15 €
αλλά
διαμορφώνεται
στα 158,99€ διότι
γίνεται χρήση του
μέγιστου
επιτρεπόμενου
συμβατικού
κόστους λόγω
προαιρέσεως

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ
ΜΙΚ ΛΕΩΦ ΣΕ ΜΕΓ
ΛΕΩΦ .
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