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Θέμα 6ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 185213/1304/11-09-2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη
της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
.........................................................................................................................................................
....

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της, κ.
Αριστείδης Τασιός.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής
“e-presence” στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική παρουσία
στο χώρο παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης
Τασιός ,τα τακτικά μέλη κ.Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος και κ.Βασίλειος Σιαλμάς. Μέσω “e-
presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ.
Αικατερίνη Καλαντζή, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα
Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
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3.Ο κ.Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε.Διοικητικού-
Λογιστικού,με βαθμό Γ΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

.........................................................................................................................................................
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

.........................................................................................................................................................
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων
έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.176321/5466/08-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς αποφάνθηκε “Εφόσον δεν έχει γίνει άλλη παράταση….. δεν έχουν εξαντληθεί τα
ποσά των συμβάσεων και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση των ποσών τους
και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση .Δεν έχουμε αντίρρηση.”


Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι συμβάσεων:

1. Την υπ’ αριθμ. 142270/4576/18-9-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005576049) σύμβασης με τον
“ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΕΡΑΜΑΡΗ” για την “Συντήρηση/προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (τμήματα 21 & 22),
2. Την υπ’ αριθμ. 142266/4575/18-9-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005575872) σύμβασης με τον
“ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΡΥΑΜΠΑ” για την “Συντήρηση/προμήθεια ανταλλακτικών για τα μηχανήματα έργου
και φορτηγά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (τμήματα 10 & 11),
3. Την αριθμ. 142739/4589/18-9-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005578219) σύμβασης με την εταιρεία
“ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο.Ε.”, για την
«Συντήρηση/προμήθεια ανταλλακτικών εξατμίσεων για τα μηχανήματα έργου και φορτηγά της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», (τμήματα 8 & 9),
4. Την αριθμ. 142732/4588/25-9-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005612674) σύμβασης με τον
“ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ”, για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για υδραυλικά συστήματα
για Μηχανήματα Έργου και Φορτηγά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα” (τμήμα
16),
5. Την αριθμ. 142763/4592/18-9-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005578978) σύμβασης με τον
“ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ”, για την “Προμήθεια ελαστικών για Μηχανήματα Έργου και Φορτηγά
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (τμήμα 20),
χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της
σύμβασης και βάσει του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 ή έως ότου εξαντληθούν οι σχετικές
πιστώσεις.

Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω αρχικές συμβάσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1154
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.........................................................................................................................................................

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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