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

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Αναστασία Μίλη
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54707, 706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 18ης Δεκεμβρίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 41

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.,
συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την
υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 (ΑΔΑ:69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ.
Σπανού, και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 283594/2404/13-12-2019 πρόσκλησής του, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 40/10-12-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την
προσφυγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΒΗ Α.Τ.Ε.»].

ΘΕΜΑ 3ο: ΄Ασκηση ή μη εφέσεως κατά της αριθμ. 310/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας [σχετικά με αγωγή του Γεωργίου Κονταξάκη] .

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 274030/1401/04-12-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διόρθωσης, της υπ΄αριθμ. 369/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής - Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» .

ΘΕΜΑ 5ο: Κώλυμα του δικηγόρου, Δημήτριου Τσότσου, να παρασταθεί στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας και αίτημα για αντικατάστασή του.
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ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή/προσφυγή
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.»]

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την έφεση που άσκησε η
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»]

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Β’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών»].

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Δ’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή/αίτηση
ακύρωσης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε.
ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»]

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης,
σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και τη δήλωση
αυτών στο Κτηματολόγιο .

ΘΕΜΑ 12ο: Ορθή επανάληψη - Διόρθωση της υπ΄αριθμ’ 2009/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 260785/850/22-11-2019 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων,(Βροχοπτώσεις από 20/11/2019,Δημοτική Ενότητα
Απεραντίων),Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 260991/851/26-11-2019 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων,(Βροχοπτώσεις από 20/11/2019, Δημοτική Ενότητα
Αγράφων), Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: α)καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και β) κατάρτισης μητρώου οικονομικών
φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από
χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε.
Ευρυτανίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη διαδικασία
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά . Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση: α)καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και β) κατάρτισης μητρώου οικονομικών
φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από
χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας
για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη διαδικασία πρόσκλησης
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών
έκτακτων αναγκών απολογιστικά .

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση: Καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων
(εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από
χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής
ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση: Καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερήσιας αποζημίωσις μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών , έγκριση κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων
(εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή
ευθύνης της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020
έως 31-12-2020 με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση
επιτροπών παραλαβής .

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση: Καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων
έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων
(εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από
χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής
ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου
σύμβασης της: «Μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης δυο ρεμάτων στην περιοχή Θήβας»,
Συμβατικής αμοιβής: 34.651,80€ με ΦΠΑ., Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους οτα Α΄ και Β’ βαθμού της
χώρας (Επισκευή τριών αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου - Λιανοκλαδίου -
Ζηλευτού)», Προϋπολογισμού: 22.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου “Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής
Δομοκού” του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας.”,προϋπολογισμού
600.000,00 € με Φ.Π.Α. .

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου δυτικής Φθιώτιδας », προϋπολογισμού :260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86109 του
υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής κεντρικής και νότιας Εύβοιας για τα έτη
2019-2020» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας », προϋπολογισμού
920.743,13 € με Φ.Π.Α. .

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού
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δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (β’ φάση)» του έργου «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε.Φωκίδας υποέργο συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος,
υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης των υπ’ αριθμ. 1)161511/446/16-07-2019 και 2)
161515/447/16-07-2019 συμβάσεων, περί: «Προμήθειας Τροφίμων (ΤΜΗΜΑ 1) και Ειδών
Βασικής Υλικής Συνδρομής ( Τμήμα Β), προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις
Κοινωνικές
Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε.Φωκίδας για
τα έτη 2018 – 2019», Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθειας Αλατιέρας” για
τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, συνολικού προϋπολογισμού 28.520,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή & β) των
όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του από 09-12-2019 Πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής
Επιτροπής, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης Προμήθειας
τετρακοσίων (400) τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019, για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού
διαγωνισμού: «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος», συνολικού
προϋπολογισμού: 94.216,44 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς
μαθητών της ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010
(τροποποιήσεις) .

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2019, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .
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ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. και Π.Υ
Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν αμοιβή ταχυδρομικών υπηρεσιών, προμήθεια
ανταλλακτικών, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, εργασίες μετατόπισης δικτύου ΟΚΩ,
υπηρεσίες συντήρησης δικτύου καταγραφής αιωρούμενων σωματιδίων, οικονομικού έτους
2019, ΠΕ Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση 2019
της Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019 Π.Ε.
Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης α) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και β)τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες,
προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019 .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020, 2021 & 2022», ΠΕ
Φθιώτιδας .

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 40ο: Παραχώρηση άλλου χώρου, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν.
Φωκίδας .

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11):
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα

μέλη Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Σανιδάς,
Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Γεώργιος Σκούρας (αναπληρωματικό μέλος του κ.
Δημήτριου Αναγνωστάκη), Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς,

Από την συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Δημήτριος
Αναγνωστάκης, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω .

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

Χρέη γραμματέα άσκησε 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 οι:
1. Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Επικεφαλής της Παράταξης

“Ελεύθερη Στερεά”.
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.
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3. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.

4.Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.

5.Βασιλική Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της
Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Χρονάς ζήτησε από τον κ. Περιφερειάρχη μια
ρητή διαβεβαίωση ή και προσδιορισμό ημερομηνίας, για να συζητηθούν οι εκκρεμείς
προτάσεις που έχουν διατυπώσει, ως «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», στην Οικονομική
Επιτροπή λέγοντας ότι: «Αν δεν λυθούν αυτά τα ζητήματα δεν μπορούμε να βάλουμε
νέα» .
Ο κ. Περιφερειάρχης υποσχέθηκε την συζήτηση των εν λόγω προτάσεων στην δεύτερη

συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής της Νέας Χρονιάς .

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς
μαθητών της ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το
έτος 2020, Π.Ε. Βοιωτίας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, λόγω της
ανάγκης συγκρότησης (εκ νέου) των ετήσιων επιτροπών, η διάρκεια των οποίων λήγει στις
31-12-2019, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό περιορισμό των επόμενων συνεδριάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω εορταστικών αργιών .

ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών,
διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών και
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2020, Π.Ε. Φθιώτιδας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, λόγω της
ανάγκης συγκρότησης (εκ νέου) των ετήσιων επιτροπών, η διάρκεια των οποίων λήγει στις
31-12-2019, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό περιορισμό των επόμενων συνεδριάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω εορταστικών αργιών .

ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά
διαπραγμάτευση για ένα νέο δρομολόγιο για μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο ότι η υφιστάμενη σύμβαση λήγει στις
31/12/2019 με συνέπεια από τις 8/1/2020 να μην υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του
μαθητή ΑΜΕΑ στο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό
περιορισμό των επόμενων συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω εορταστικών
αργιών.

ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση Παράτασης εκτέλεσης της υπ΄αρίθμ. 28/2019 Σύμβασης«Για την
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παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονή – διατροφή, στα πλαίσια συνδιοργανώσεων της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για την υλοποίηση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων, συνολικού
ποσού 23.480,06 €» μέχρι 30/04/2020.

Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο ότι η ανωτέρω σύμβαση λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2019 και προέκυψαν πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις για το χρονικό
διάστημα 01/01-30/04/2020. Συνεπώς δεν υπάρχει χρόνος για μεταγενέστερη απόφαση,
μιας που η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι προγραμματισμένη για
την 7η Ιανουαρίου 2020, μετά της λήξη της ανωτέρω σύμβασης .

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2113

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς
μαθητών της ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
285213/8059/16/12/2019 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 τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που

αφορούν σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις
(προσθήκη νέων οικισμών στα δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω
αλλαγής σχολικών μονάδων), όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς απείχε της ψηφοφορίας, δηλώνοντας τα εξής: “Τα
πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο .”

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ. ΔΡΟΜ.
ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΔΑΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

571
575
639

2.138,75 19/30-10-2019 18SYMV004276901
19SYMV005127039

2 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 389
644 1.041,82 36/2-12-2019 19SYMV004588993

19SYMV004318856

3 ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
381
906
932

3.153,07 142/25-10-2019 19SYMV004302120
19SYMV004302101

4 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
178
459
771

3.637, 53
37/25-10-2019
4/04-12-2019
(ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)

19SYMV004303645
19SYMV005080279
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2114

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το
έτος 2020, Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ./285442_6865/16-12-2019 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
Συγκροτεί τα προβλεπόμενα συλλογικά γνωμοδοτικά όργανα και επιτροπές για το

έτος 2020, σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για τις ανάγκες και
διαγωνιστικές διαδικασίες της Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
Ν.4412/2016

1. Την Σαφούρη Χριστίνα, ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια τη Μιχάλη Ελένη,
ΤΕ Εργοδηγών με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

2. Τον Στεφανίδη Ιωάννη, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος του Τμήματος
Πληροφορικής, με βαθμό Α΄ ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μελετίου Σωτηρία
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων , υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό
Α΄.

3. Την Μάνη Κων/να, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια την Σκαλτσά Παναγιώτα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄,
υπάλληλοι της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016

1. Την Μαυροειδή Βασιλική, ΠΕ Μηχανικών - Τοπογράφων, με βαθμό Α΄, ως
Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Φουντά Μαρία, ΔΕ Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ ,
υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

2. Τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, ΠΕ Μηχανικών - Τοπογράφων με βαθμό Α΄, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανασίου Εγκόλφιο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με
βαθμό Γ΄, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

3. Την Πολατίδου Ειρήνη, ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Γ΄ υπάλληλος της
Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παπαγεωργίου
Έφη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Πρόνοιας.

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016

1. Την Τριανταφυλλοδήμου Δήμητρα, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄,
υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Πάνο
Δήμο ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, υπάλληλοι της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού.
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2. Την Βήττα Δήμητρα, ΠΕ Μηχανικών - Μηχανολόγων με βαθμό Α΄, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή τον Ντάη Χρήστο, ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων με βαθμό Α΄
υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

3. Την Καπίτσα Χριστίνα, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια την Καράλη Σοφία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ΄, υπάλληλοι
της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού.

 Οι παραπάνω επιτροπές θα ισχύσουν για το έτος 2020 (ήτοι από 1-1-2020 έως 31-
12-2020), ενώ οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν
ολοκληρωθεί εντός του έτους θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο
(παρ. 3 άρθρου 221 Ν.4412/2016).
 Από την έγκριση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική .

* Διαγράφονται τα κεφάλαια Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, καθόσον δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της
Οικονομικής Επιτροπής να ορίζει τις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών & υπηρεσιών.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι: “Είναι απαραίτητες (οι επιτροπές) στη
διαδικασία και από το νόμο... Σ’ αυτή τη Βάση τις αποδεχόμαστε...” και συμπλήρωσε ότι:
“ Έχει αξία να μην επαναλαμβανόμαστε και να υπάρχουν κριτήρια ως προς την επιλογή
των υπαλλήλων .”

Ο κ. Δούρος επισήμανε ότι όπου υπάρχει προσωπικό οι επιτροπές αυτές
δημιουργούνται κατόπιν κληρώσεων .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2115

ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών,
διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών και
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2020, Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 285088/8218/16-
12-2019 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 τον ορισμό των μελών διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών,

διαπραγμάτευσης για προμήθειες, εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών και
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 περί Οργάνων Διενέργειας
Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και με το άρθρο 176 του ν. 3852/2010, παρ. ιβ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κάτωθι:

Α) Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 Ηλίας Παπαγεωργίου του Νικολάου, κλάδου Π.Ε. Δ/κου - Οικ/κου (ειδ. Οικ/κου),
υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρώτρια του, την Ιωάννα
Μπερτσιμά του Δημητρίου, κλάδου Π.Ε. Δ/κου-Οικ/κου (ειδ. Δ/κου-Οικ/κου) υπάλληλο της
Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 Κωνσταντίνος Περώνης του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ.
Μηχανολόγων - Μηχανικών) υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με
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αναπληρώτρια του την Άρτεμις Μπακούμη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων (ειδ.
Πολ/κων Μηχ/κων), υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
 Φώτιος Παπαευσταθίου του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ.
Διοικητικού), υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ, με αναπληρωτή του, τον Κων/νο
Μελέτη του Ιωάννη κλάδου Π.Ε. Χημικών (ειδ. Χημικών - Μηχ/κων), υπάλληλο της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.

Β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των άρθρων 127 και 221 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών.

 Βασιλική Κοντογεώργου του Βασιλείου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού (ειδ.
Διοικητικού - Οικ/κου), υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, με
αναπληρώτρια της, την Μπαρτσώκα Αγαθή του Γεωργίου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ.
Πολ Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
 Μάριος Πολύζος του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (ειδ.
Οικονομικού), υπάλληλος της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού ΠΣΕ, με αναπληρώτρια του, την Ζηνοβία Γεωργούλα του Σωτηρίου, κλάδου
Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Περιβάλλοντος), υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.
 Γεωργία Παπαδημητρίου του Ανδρέα, κλάδου Π.Ε. Χημικών (ειδ. Χημικών),
υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΣΕ, με αναπληρώτρια της,
την Δέσποινα Αλεξοπούλου του Ευαγγέλου, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων (ειδ. Δομικών Έργων)
υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΣΕ.

Γραμματέας των Επιτροπών “διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης” & “αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των άρθρων
127 και 221 του Ν. 4412/2016”, ορίζεται η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε.
Διοικητικών Γραμματέων (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου), υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΣΕ, με αναπληρώτρια της, την Μαργαρίτα Καββαδία του
Πέτρου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (ειδ. Διοικητικού), υπάλληλο της ίδιας
Δ/νσης.

Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος.

Η διάρκεια των ανωτέρω επιτροπών είναι ετήσια, με έναρξη την 1/1/2020.
Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων
Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2116

ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
282402/8176/13/12/2019 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 εξειδίκευση πίστωση για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή

υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2019 , ως εξής:
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2117

ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά
διαπραγμάτευση για ένα νέο δρομολόγιο για μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.:286449/4306/17-12-2019 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 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων

Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του έργου: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ (01) ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ», το οποίο έχει ως εξής:

Ανάδειξη μειοδότη και κατακύρωση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 17.624,00
€ πλέον Φ.Π.Α.24%, (Αρ. Πρωτ. 278620/4161/10-12-2019 Πρόσκλησης) στον:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
1-ΓΛΥΦΑΔΑ-
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

124,80€

του οποίου η προσφορά κρίνεται επαρκής και οικονομικότερη και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά του ήταν σύμφωνα με την πρόσκληση .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2118

ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση Παράτασης εκτέλεσης της υπ΄αρίθμ. 28/2019 Σύμβασης«Για την
παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονή – διατροφή, στα πλαίσια συνδιοργανώσεων της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για την υλοποίηση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων, συνολικού
ποσού 23.480,06 €» μέχρι 30/04/2020.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για τον καθαρισμό
χαλιών εν όψη των εορτών
και των
χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν στην
αίθουσα του ισογείου ,
κτίριο Π.Σ.Ε.-Πλατεία
Ελευθερίας 13

Έγγραφο 282362/2743/12-
12-2019 Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0899.
01

Λοιπές προμήθειες

270,00 289.934,03 278.267,81 11.666,22

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 270,00
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
287001/5078/17/12/2019 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 παράταση της εκτέλεσης της αρίθμ. 28/2019 Σύμβασης

(19SYMV004789283) «Για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονή – διατροφή, στα
πλαίσια συνδιοργανώσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για την υλοποίηση πολιτιστικών &
αθλητικών εκδηλώσεων, συνολικού ποσού 23.480,06 €», που είναι σε ισχύ μέχρι την
31/12/2019, μέχρι 30/04/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2119

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 40/10-12-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας..

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα του
υπ΄αριθμ. 40/10-12-2019 πρακτικού συνεδρίασής της .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2120

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την
προσφυγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΒΗ Α.Τ.Ε.»].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.):
15779/90/09/12/2019 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 πληρεξουσία δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την

Ευθυμία Χαρίλα του Ηλία, Δικηγόρος Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 329], κάτοικος Λαμίας, επί
της οδού Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές), στη δικάσιμο της 23/01/2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 2 Νοεμβρίου 2016 και με αριθμό
καταθέσεως ΠΡ255/4-11-2019 προσφυγή, που άσκησε η ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την
επωνυμία «ΝΙΟΒΗ Α.Τ.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 της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των
309 συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 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 ποσό
[80€ Χ 2=] 160 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου
Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου
αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς συμφώνησε με την εισήγηση αλλά ανέφερε ότι: “Το
πρόστιμο είναι σχετικά μικρό και αναντίστοιχο της ζημιάς που έγινε…Ταυτόχρονα, επειδή
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στην συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν και άλλες παρενέργειες σε κοντινό διάστημα
(Πλημμύρες, μεταφορά φερτών υλικών στο παλιό οδικό δίκτυο κ.λ.π. )… ζητούμε από την
υπηρεσία να μας αποσαφηνίσει γραπτώς την επάρκεια της μελέτης του έργου, όσον αφορά
αναγκαία στραγγιστικά και αντιπλημμυρικά συνοδά έργα…. Τι μέτρα έλαβε στην, από
30/5/2016, επιστολή του εργολάβου για ελλείψεις της μελέτης που φάνηκαν στις
καταστροφές της 21/5/2016.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2121

ΘΕΜΑ 3ο: ΄Ασκηση ή μη εφέσεως κατά της αριθμ. 310/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας [σχετικά με αγωγή του Γεωργίου Κονταξάκη] .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
276056/364/6/12/2019 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
Να μην ασκηθεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 310/2019 απόφασης

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2122

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 274030/1401/04-12-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διόρθωσης, της υπ΄αριθμ. 369/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής - Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(Οικ.)
277815/1421/09/12/2019 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 274030/1401/04-12-2019 απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διορθωθεί η με αριθμό 369/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το

μέρος που καθορίζει την αμοιβή της εν λόγω δικηγόρου.
(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της δικηγόρου Βικτωρίας Χατζημπύρρου στο ποσό των

368€ συν ΦΠΑ 24% (= 88,32), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 456,32 €, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 288 [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €/ ώρα, για μελέτη
φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2123

ΘΕΜΑ 5ο: Κώλυμα του δικηγόρου, Δημήτριου Τσότσου, να παρασταθεί στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας και αίτημα για αντικατάστασή του.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(Οικ.)
280196/1429/11/12/2019 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

ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ
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(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σε
αντικατάσταση του ορισθέντος δια της υπ’ αριθ. 1695/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, Δημήτριου Τσότσου, ο Ιωάννης Πατσούρας του Ευθύμιου, Δικηγόρος Λαμίας
[Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 233], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού Λεωνίδου, αρ. 8-10, ο οποίος να
την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο που θα οριστεί μετά
το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 4 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του άρθρου 1
Ν.4335/2015 και ισχύει, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 05-07-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 994/ΤΜ/144/19 αγωγή που
άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), συντάσσοντας και
καταθέτοντας προτάσεις εντός της προθεσμίας των 100 ημερών από την ημερομηνία
κατάθεσης της αγωγής [ήτοι την 24/12/2019], προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 530,72 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και προτάσεις 268 ευρώ [134 € παράσταση συν 134 € προτάσεις], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου, λόγω της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 428 ευρώ.

Έγινε εκτενής συζήτηση επί του θέματος όπου εκφράστηκαν παράπονα σχετικά με
την σαφήνεια που θα έπρεπε να υπάρχει γύρω από το ζήτημα, προκειμένου να αναδειχτεί
η σωστή διάσταση του προβλήματος.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση και όχι την ουσία του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2124

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ.
275788/1405/09/12/2019 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 έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 729/2019 απόφασης

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας [Τμήμα Α΄ Μονομελές].

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: “Συμφωνούμε με την εισήγηση για να μην γίνει
έφεση …..αλλά δεν συμφωνούμε με το σκεπτικό της που αφορά το χαμηλό ύψος του
προστίμου”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2125

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή/προσφυγή
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.»]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ(ΤΤ.):
245120/1262/09/12/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξουσία δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ήλια

Βενετσάνη του Παύλου, δικηγόρος Άμφισσας [ΑΜ. ΔΣ. Άμφισσας: 73], κάτοικος Άμφισσας,
επί της οδού Επισκόπου Φιλοθέου, αρ. 5, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 14/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 22 Νοεμβρίου 2018 και με αριθ.
κατάθεσης ΑΓΠΡ487/26-11-2018 αγωγή/προσφυγή που η άσκησε ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.», 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 της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 577 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 138,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 715,48 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού
αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 577 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2126

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την έφεση που άσκησε η
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.):
141368/719/09/12/2019 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 πληρεξουσία δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Μαρία

Καλομοίρη του Σπυρίδωνος, δικηγόρος Λιβαδειάς [ΑΜ. ΔΣ. Λιβαδειάς: 207], κάτοικος
Λιβαδειάς, επί της οδού Φίλωνος αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να υπερασπίσει την από 13 Ιουνίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης ΕΜ41/19
έφεση που άσκησε «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», 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 της δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 420 ευρώ
συν ΦΠΑ 24% (= 100,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 520,80 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 260 ευρώ [130 € παράσταση συν 130 € υπόμνημα], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (2) ώρες, με ποσό 80€/ώρα, ήτοι ποσό
[80€ Χ 2=] 160 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 420 ευρώ.

Ο κ. Γ. Σκούρας ζήτησε εξηγήσεις ως προς την ουσία της εισηγήσεως, οι οποίες

ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ
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δόθηκαν εκ μέρους του κ. Ι. Καρνάβα, Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2127

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Β’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών»].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.):
254018/1293/09/12/2019 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

Κωνσταντίνο Μπιλάλη του Λουκά, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 191], κάτοικος
Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 5, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (Β’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 08/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την 23 Οκτωβρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης
ΑΓ434/26-10-2018 αγωγή που άσκησε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», 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
657 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 157,68), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 814,68 ευρώ,
η οποία προκύπτει ως εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (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 οικονομικού
αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 657 ευρώ.

Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης, εκπρόσωπος της παράταξης «Ελεύθερη Στερεά»,
ευρισκόμενος στην συνεδρίαση, εξέφρασε απορίες επί του ζητήματος και πήρε
απαντήσεις από τον κ. Ιωάννη Καρνάβα Αναπληρωτή Προϊστάμενο των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης της Π.Σ.Ε .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας ότι: «Είναι σοβαρό
το θέμα… αφορά την περιοχή του Ασωπού… και ταυτόχρονα ζητάω να μου πουν ποια
είναι τα παραδοτέα και το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης που τα αποδέχτηκε.»

Στην συνέχεια ο κ. Χαράλαμπος Σανιδάς μίλησε περί των παραδοτέων και εξήγησε
την υφιστάμενη κατάσταση του θέματος .

Ο κ. Βασίλειος Σιαλμάς επίσης ζήτησε εξηγήσεις κάνοντας λόγο για αναζήτηση
ευθυνών .

Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας έδωσε εκ νέου διευκρινήσεις επί του ζητήματος .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2128

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Δ’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή/αίτηση
ακύρωσης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε.
ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»]

ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(ΤΤ).245107/1260/09/12/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Τσότσο του Μιχαήλ, δικηγόρος Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 258], κάτοικος Λαμίας, επί της
οδού Παλαιολόγου, αρ. 22-24, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Δ’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 15/01/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με
την εντολή να αποκρούσει την από 21 Μαΐου 2019 και με αριθμό καταθέσεως ΠΡ159/21-
05-2019 προσφυγή που άσκησε κοινοπραξία με την επωνυμία «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ -
ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.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
501 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 621,24 ευρώ,
η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι 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 501 ευρώ.

Ο κ. Χρονάς ζήτησε να αποσαφηνιστεί η κατάσταση και ο ρόλος που έπαιξε η
χρηματοδότηση του έργου και η φροντίδα των πολιτικών υπευθύνων της Περιφέρειας για
την συνέχισή του. Συμφώνησε με τον διορισμό δικηγόρου αλλά ζήτησε να δοθούν οι
απαραίτητες εξηγήσεις.

Με τον κ. Χρονά συμφώνησαν και ο κ. Σιαλμάς με τον κ. Δούρο.
Στη συνέχεια η κ. Κατερίνα Μπατζελή, ζήτησε να έρθει το θέμα αναλυτικά στην

Οικονομική Επιτροπή, καθώς και το προηγούμενο 9ο θέμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2129

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης,
σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και τη δήλωση
αυτών στο Κτηματολόγιο .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.255891/1350/
11/12/2018 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 Ευθύμιο

Φρεντζαλά του Παναγιώτη, δικηγόρος Άμφισσας [ΑΜ. ΔΣ. Άμφισσας: 71], κάτοικος Ιτέας,
επί της οδού Παπαναστασίου 5 & Καραϊσκάκη, 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 την περιουσιακή κατάσταση
της ως άνω περιφερειακής ενότητας.

(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
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1.280 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 307,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.587,20
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 δεκαπέντε (15) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα,
ήτοι ποσό [80€ Χ 15=] 1.200 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του όγκου των
στοιχείων που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να συγκεντρώσει και να μελετήσει
προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

- Σύνολο αμοιβής 1.280 ευρώ.

Η κ. Κατερίνα Μπατζελή καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας: «Εκτιμούμε ότι αν
ο δικηγόρος δεν μπορεί να κάνει μια απλή γνωμοδότηση, πλέον έχουμε ξεφύγει από τον
ενεργό ρόλο που πρέπει να έχει μια νομική υπηρεσία σε μια Περιφέρεια» .

Ο κ. Σκούρας στο σημείο αυτό παρενέβη λόγω της ενασχόλησή του με το θέμα,
δίνοντας την εξήγηση ότι: «Προκειμένου να δοθούν στοιχεία από το υποθηκοφυλακείο,
πρέπει να διοριστεί δικηγόρος…και θα έπρεπε αυτός να διοριστεί για όλες τις
Περιφερειακές ενότητες … δεν μπορούν να δοθούν στοιχεία σε υπαλλήλους της
Περιφέρειας .»

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε: “Η Π.Ε Φωκίδας ζητά δικηγόρο για «να βρει και
να συγκεντρώσει » όλα τα περιουσιακά της στοιχεία ..
Διερωτόμαστε αν αυτό το ζητάνε και οι άλλες Π.Ε…… Αν η Διοίκηση της Περιφέρειας το
θεωρεί φυσικό…… Αν τελικά πρόκειται να δώσει εντολή να αποσαφηνιστεί το τι κατεγράφη
όταν διαμορφώθηκε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σαν σχήμα ( ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ).
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και υπογραμμίζουμε τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες των
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ .”

Ο κ. Σιαλμάς έκανε την εξής τοποθέτηση: «Ο κ. Περιφερειάρχης εκπροσωπεί το
κράτος ως προς την ιδιοκτησία των ακινήτων που ανήκουν στην Περιφέρεια, θεωρώ ότι
μπορεί να δώσει εξουσιοδότηση σε κάποιους υπαλλήλους να πάνε να πάρουν τα στοιχεία
αν χρειαζόμαστε στοιχεία, εάν έρθουμε στο σημείο όμως να χρειαζόμαστε κάποια νομική
υποστήριξη για κάποιο ακίνητο που ενδεχομένως να έχει πρόβλημα εκεί να διορίσουμε
έναν δικηγόρο που θα μας ξεκαθαρίσει πως είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς γιατί πιθανόν
να υπάρχουν τέτοια θέματα σε κάποια ακίνητα αλλά το να πάμε στο υποθηκοφυλακείο να
πάρουμε τα στοιχεία ιδιοκτησίας των ακινήτων του δημοσίου για ποιο λόγο να βάλουμε
δικηγόρο και να μην πάει ένας αρμόδιος εντεταλμένος υπάλληλος .»

Ο κ. Δούρος αποσαφήνισε ότι άσχετα με το αν μπορεί να γίνει ή όχι, δυστυχώς
πρέπει να υπάρχει δικηγόρος, προκειμένου να δοθούν στοιχεία από το υποθηκοφυλακείο.

Ο κ. Περιφερειάρχης κατόπιν δήλωσε: «Ταυτόχρονα με την απόκτηση της
πληροφορίας, που μπορεί να λείπει και που δεν οφείλει να λείπει, το να πας στο
υποθηκοφυλακείο σου δίνει και την πιστοποίηση ότι έχεις την σωστή πληροφορία, ενόψει
δε της ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου. Άρα λοιπόν το να πάμε στο υποθηκοφυλακείο
είναι ξεκάθαρα μια πολύ απαραίτητη πράξη» και επισήμανε ότι είναι μια ασφαλής επιλογή
η χρήση ενός δικηγόρου επί του ζητήματος.

Στη συνέχεια η κ. Κ. Μπατζελή πρότεινε: «Αν είναι να προσλάβουμε δικηγόρο…
αυτό σαν μοντέλο πρέπει να το δούμε για όλες τις Περιφέρειες και όχι κατ’ αποκοπή.
Πρέπει να ενοποιήσουμε το σύστημα, με το οποίο εμείς κάνουμε μία καταγραφή των
στοιχείων ενόψει κτηματολογίου.»
Άποψη με την οποία συμφώνησε και ο κ. Σκούρας.

Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε ότι πρέπει η Περιφέρεια να οργανωθεί σε όλους τους Νομούς
και να καταγράψει τα ακίνητά της σωστά.

Ο κ. Περιφερειάρχης στη συνέχεια υιοθέτησε και την παρατήρηση ότι πρέπει να
έρχονται εμπεριστατωμένες εισηγήσεις προς συζήτηση στην οικονομική επιτροπή.

Η κ. Μπατζελή κατόπιν επανέλαβε την θέση της ως προς την καταψήφιση της
εισήγησης με την αιτιολογία ότι: «Αφού διαθέτει νομική υπηρεσία η Περιφέρεια δεν δέχεται
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να γίνει διορισμός δικηγόρου.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2130

ΘΕΜΑ 12ο: Ορθή επανάληψη - Διόρθωση της υπ΄αριθμ’ 2009/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.282277/1434/
12/12/2019 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
Διορθώνει την υπ’ αριθ. 2009/2019 απόφασή της κατά το μέρος που καθορίζει το

αρμόδιο δικαστήριο και κατά το μέρος που καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, ως εξής:

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο 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 “Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας” (Τριμελές 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
528 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 126,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 654,72 ευρώ,
η οποία προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι
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 528 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2131

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 260785/850/22-11-2019 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων,(Βροχοπτώσεις από 20/11/2019, Δημοτική Ενότητα
Απεραντίων),Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 274212/876/04-
12-2019 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. 260785/850/22-11-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας που αφορά στην έγκριση παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν
υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Π.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση Εκτάκτων
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Αναγκών που προέκυψαν από βροχοπτώσεις και ειδικότερα για την μίσθωση
μηχανημάτων έργου: α) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Απεραντίων, β) για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φουρνάς και γ) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ασπροποτάμου, ως εξής:

1. απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 29508 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

(β) Το ME 82611 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς.

(γ) Το ME 29485 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ Γ.
ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ασπροποτάμου.
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.

2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(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 2132

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 260991/851/26-11-2019 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων,(Βροχοπτώσεις από 20/11/2019, Δημοτική Ενότητα
Αγράφων), Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 274251/877/04-
12-2019 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. 260991/851/26-11-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας που αφορά στην 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
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μηχανημάτων έργου: α) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, β) για τον καθαρισμό τεχνικών του οδικού δικτύου Βαρβαριάδα –
Άγραφα και γ) για τον καθαρισμό τεχνικών του οδικού δικτύου στην θέση Καλεσμένο -
Μπαγασάκι, ως εξής:

1.απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 34443 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή και το φορτηγό

όχημα ΚΗΑ5739 ιδιοκτησίας ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(β) Το ΜΕ 122706 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ
5991 ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, για τον καθαρισμό τεχνικών του οδικού δικτύου
Βαρβαριάδα – Άγραφα.

(γ) Το ME 72710 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ
1171, ιδιοκτησίας ΜΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τον καθαρισμό τεχνικών του οδικού δικτύου
στην θέση Καλεσμένο - Μπαγασάκι.
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.

2.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(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 2133

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: α)καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και β) κατάρτισης μητρώου οικονομικών
φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από
χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε.
Ευρυτανίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη διαδικασία
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά . Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.276050/3420/
6/12/2019 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
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Α. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ
31/12/2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(Αποζημίωση /
ώρα εργασίας)

€

ΕΠΙΣΙΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
(Αποζημίωση / ώρα

εργασίας)
€

Αναμονή
(Σταλία)

€

1 ΠροωθητήρεςD6 ή D7 έως 140 HP 50,00 60,00 5,00
2 Προωθητήρες D7 60,00 70,00 5,00
3 ΠροωθητήρεςD8 70,00 80,00 5,00
4 Προωθητήρες D9 80,00 90,00 5,00
5 Διαμορφωτήρες 45,00 55,00 5,00
6 Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω 40,00 50,00 5,00
7 Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ 40,00 50,00 5,00
8 Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω 55,00 65,00 5,00
9 Φορτωτές έως 90ΗΡ 35,00 45,00 5,00
10 Φορτωτές από 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ 40,00 50,00 5,00
11 Φορτωτές από 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ 45,00 55,00 5,00
12 Φορτωτές από 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ 50,00 60,00 5,00
13 Φορτωτές από 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ 55,00 65,00 5,00
14 Φορτωτές από 181 ΗΡ και άνω 60,00 70,00 5,00
15 Αεροσυμπιεστής 160κπ με 2 κρουστικά 30,00 40,00 5,00
16 Δονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ 30,00 40,00 5,00
17 Ανυψωτικός γερανός 40,00 50,00 5,00
18 Καλαθοφόρο 45,00 55,00 5,00
19 Εκχιονιστικό 100,00 110,00 5,00
20 Αλατοδιανομέας - λεπίδα 50,00 60,00 5,00
21 Βαγοτρίλ (Αεροσυμπιεστής) 60,00 70,00 5,00
22 Όχημα Χορτοκοπτικό 43,00 53,00 5,00
23 BOΒCAT 20,00 30,00 5,00
24 Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 50,00 60,00 5,00
25 UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα,

βυτίο και πιεστικό
55,00 65,00 5,00

26 Τρακτέρ με μαχαίρι 30,00 40,00 5,00
27 Φορτηγό Ω.Φ. 0- 10 ton 25,00 35,00 5,00
28 Φορτηγό Ω.Φ 10 - 15 ton 30,00 40,00 5,00
29 Φορτηγό Ω.Φ 15 ton και άνω 40,00 50,00 5,00
30 Μηχανικό Σάρωθρο 40,00 50,00 5,00
31 Αυτοκινούμενη μπετονιέρα

χωρητικότητας από 3,5 κ.μ έως 40κμ
(περιλαμβάνεται μεταφορά αδρανών –
τσιμέντο – προσωπικό)

400,00 450,00
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32 Αντλητικό μηχάνημα σκυροδέματος έως20μ 45,00 50,00
33 Αποφρακτικό όχημα (κατ’αποκοπή) 200,00 250,00
34 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

πλατφόρμα σε ακτίνα έως 35-40 Χμ κατ’
αποκοπή γιά κάθε μεταφορά

230,00 250,00

35 Άνω των 35-40 ΧΜ η παραπάνω
μεταφορά προσαυξάνεται κατά 50,00€
ανά 10 ΧΜ

230+50€/10km 250+50€/10km

Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες και
Σαββατοκύριακα είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει την λειτουργία του
μηχανήματος με τον χειριστή , του αυτοκινήτου με τον οδηγό , τα καύσιμα όπως και κάθε
άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της
εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων
αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-
12-2020. Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες , ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για
την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους , σύμφωνα με τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος ,
εξαιρουμένων μόνο την διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα , την αλλαγή ή την
συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα διανομής.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των
εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Εντολή
Αντιπεριφερειάρχη – Πολιτική Προστασίας – Δ/νσης Τεχνικών Έργων έγγραφη ή
προφορική ) και καταγράφεται από το GPS του μηχανήματος στο σημείο του συμβάντος
και της πληγείσας περιοχής και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του γεγονότος και μετά
από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας . Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης
περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού αλατοδιανομής , χρόνος ανεφοδιασμού
οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι , εργασία οδοκαθαρισμού και αναπέτασης
υλικών ,εργασία καθαρισμού φερτών υλών χειμάρρων ,ενίσχυσης πρανών και μεταφοράς
υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών κ.λ.π .
Ως ωριαία αποζημίωση του μηχανήματος σε επίσημες αργίες (είναι οι ημέρες που
καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ( Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, κ.λπ) είναι
η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει την λειτουργία του μηχανήματος με τον
χειριστή , του αυτοκινήτου με τον οδηγό , τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν
αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα –
αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται
ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020. Ανάλογα με τις
υφιστάμενες ανάγκες , ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του
χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους , σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις , έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος , εξαιρουμένων μόνο την
διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα , την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την
φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα διανομής.

Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η παραμονή
του μηχανήματος , πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα ,αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου έτοιμου
για εργασία με το χειριστή επί τόπου του συμβάντος σε θέση επιφυλακής , που θα ορίζεται
από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων) για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών , οι
οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης ) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία
του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις , και περαιώνεται μετά την λήξη
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του συμβάντος κατόπιν εντολής (προφορικής ή έγγραφης) του Τμήματος Πολιτική
Προστασίας ή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
Οι εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών για έναρξη και περαίωση μίσθωσης επιφυλακής
δίνονται τηλεφωνικά και επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως για την πλήρως τελειωμένη
εργασία

B. ΤΗΝ ΑΠ ΈΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( άρθρο 118), ή ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (άρθρο 32 παραγ.2γ) ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
α) Εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) (CPV 9062000-9 –CPV
90630000-
β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων του οδικού δικτύου (Εθνικού
και Επαρχιακού (CPV 90611000-3)
γ) Aποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από πλημμυρικά
φαινόμενα (CPV 90722300-7 )
δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1)
ε) Αποκατάσταση ελέγχου ασφαλείας φωτεινής σηματοδότησης και φωτισμού του οδικού
δικτύου
(CPV:50232000-0-CPV 50232000-6), λόγω βραχυκυκλωμάτων από συνεχείς

βροχοπτώσεις, έντονες
χιονοπτώσεις και συνεχείς πτώσεις κεραυνών.

Γ . ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΩΝ –
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-01-2020 έως 31-12-2020 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Δ. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥ
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΟΧΘΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ _ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ .

ΣΤ. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κοντοπάνος Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών

Ντρίβας Κωνσταντίνος, ΔΕ Οδηγών

Μπίκας Αθανάσιος, ΔΕ Τεχνικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πεταρούδης Δημήτριος, ΤΕ Μηχανικών

Σέλελης Γεώργιος, ΔΕ Τεχνικών

Βαστάκης Χρήστος, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
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Ζ) EΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αποζημίωση των κάτωθι εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προτεινόμενες τιμές:

A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΜ Α.Τ ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ3 1ο ΟΔΟ1123 0,60

2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση Μ3 2ο ΟΔΟ1133 3,00

3 Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα (μόρφωση επιφάνειας
και καθαρισμός καταστρώματος) Μ2 3ο ΟΔΟ1140 0,05

4 Καθαρισμός και απόφραξη οχετών και γεφυριδίων
ανοίγματος μέχρι 3,00μ. Μ2 4ο ΟΔΟ1320 10,30

5 Άρση καταπτώσεων για πάσης φύσεως έδαφος με
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ3 5ο ΟΔΟ1420 1,00

6 Εκσκαφή δανειοθαλάμων για προμήθεια υλικού
ποταμού ή χειμάρρου με τη φόρτωση Μ3 6ο ΟΔΟ1510 2,00

7 Κατασκευή επιχώματος Μ3 7ο ΟΔΟ1530 0,94

8 Μεταφορά αμμοχαλικώδους υλικού Μ3 8ο ΟΔΟ1520 0,25

9 Αποχιονισμός με μηχανικά μέσα Μ3 9ο εκ παρακ. 0,06

10 Προμήθεια πριστής ξυλείας για σανίδωμα
καταστρώματος γεφυρών Μπέλεϋ Μ3 10ο ΟΙΚ5283σχ. 220,00

11 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής
διατομής ή ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΜΜ 11ο ΟΔΟ1310 0,58

12 Σανίδωμα γεφυρών Μπέλεϋ Μ2 12ο ΟΙΚ5283 5,87

13 Προμήθεια και μεταφορά αμμοψηφίδας σε
παγωμένα οδοστρώματα Μ3 13ο ΟΔΟ4131σχ 11,16

14 Προμήθεια μεταφορά και διασπορά άλατος σε
παγωμένα οδοστρώματα ΤΟΝ 14ο ΟΔΟ4131σχ 54,00

15
Αντικατάσταση ξύλινων καταστρωμάτων γεφυρών
Μπέλεϋ με σιδηρά καταστρώματα (λαμαρίνες
σιδηροί δοκοί κλπ)

Μ2 15ο ΟΔΟ σχ. 170,00
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16 Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών
στηθαίων Ασφαλείας, πλήρεις ΜΜ 16ο ΟΔΟ2653 45,00

17 Αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ΜΜ 17ο ΟΔΟ-2653 15,00

18 Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων ορθοστατών
U120*55*5 ύψους 1,75μ. ΤΕΜ 18ο ΟΔΟ-2653 25,00

19 Προμήθεια αντανακλαστικού χρώματος
διαγράμμισης χγρ 19ο ΟΙΚ7785σχ 1,70

20 Προμήθεια ασφαλτομίγματος με την αξία της
ασφάλτου ΤΟΝ 20ο ΟΔΟ4411σχ 41,00

21
Προμήθεια ασφαλτομίγματος με την αξία της
ασφάλτου ισοπεδωτικών στρώσεων με μεταφορά και
διάστρωση.

ΤΟΝ 21ο ΟΔΟ4411Βσχ 52,00

22 Διαγράμμιση οδοστρώματος με αντανακλαστικό
χρώμα Μ2 22ο ΟΙΚ7785σχ 5,28

23 Πληροφοριακές πινακίδες αντανακλαστικές Μ2 23ο ΟΙΚ6541 70,19

24 Πινακίδες ρυθμιστικές και ενδείξεων επικινδύνων
θέσεων κυκλικές ή τριγωνικές αντανακλαστικές ΤΕΜ 24ο ΟΙΚ6541 44,03

25 Στύλος πινακίδων μήκους 2.50Μ,Φ 11/2΄΄ με την
τοποθέτηση ΤΕΜ 25ο ΗΛΜ5 18,60

26 Στύλος χιονοδείκτης 4,0μ Φ2΄΄ με την τοποθέτηση ΤΕΜ 26ο ΗΛΜ5 60,00

27 Στύλος χιονοδείκτης 3,0μ Φ2΄΄ με την τοποθέτηση ΤΕΜ 27ο ΗΛΜ5 50,00

28

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm

ΜΜ 28ο ΥΔΡ 6551.7 175,00

29

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης ομβρίων από
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 με σωλήνες SN8, DN/OD 1200
mm

ΜΜ 29ο ΥΔΡ 6711.7 235,00
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30
Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων
συρματοκιβωτίων, Κατασκευή φατνών, Πλήρωση
φατνών

Μ3 30ο

30% ΟΔΟ
2311 + 30%
ΟΔΟ 2312 +
40% ΟΔΟ
2313

50,00

31 Σκυρόδεμα C12/15 φρεατίων επενδ. σωλήνων
τσιμεντοστρώσεων μετά των εκσκαφών Μ3 31ο ΟΔΟσχ2521 98,00

32
Σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένων τοίχων
αντιστηρίξεως, κρασπεδορείθρων κλπ μετά των
εκσκαφών

Μ3 32ο ΟΔΟ2541σχ 118,00

33 Προμήθεια σκυροδέματος C16/20 Μ3 33ο ΟΔΟ2541σχ 70,00

34 Προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Μ3 34ο ΛΙΜ 4240 150,00

35 Σιδηροί οπλισμοί ST III χγρ 35ο ΟΔΟ2612 0,90
36 Σιδηροί οπλισμοί ST IV χγρ 36ο ΥΔΡ6313 0,90

37 Προμήθεια σφαιριδίων αντανάκλασης χγρ 37ο ΟΙΚ7785ΣΧ 1,50

38 Φρεατοπάσσαλος Φ 1,00Μ MM 38ο ΟΔΟ2731 120,00

39 Επισκευή οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο
Π.Ε. Ευρυτανίας ΤΕΜ 39ο ΗΛΜ 103 450,00

40 Επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ΤΕΜ 40ο ΗΛΜ 105 100,00

41 Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστή κυκλοφορίας
(πλακέτα) φωτεινών σηματοδοτών ΤΕΜ 41ο ΗΛΜ 101 500,00

Η κ. Κατερίνα Μπατζελή έθεσε ερώτημα ως προς το αν υπάρχει δυνατότητα
επανακαθορισμού των τιμολογίων μίσθωσης και αν μπορεί να συζητηθεί.

Ο κ. Αριστείδης Τασιός διευκρίνισε ότι σε γενικές γραμμές αυτές οι τιμές είναι πιο
κάτω από το τιμολόγιο που καθορίζει ο αρμόδιος φορέας, κάνοντας λόγο για τα τελευταία
τρία χρόνια όπου δεν έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο κ. Περιφερειάρχης εξήγησε ότι περί το 2015 με 2017 είχε γίνει ένας οριζόντιος
επαναδιορισμός των τιμών προς τα κάτω, περιλαμβάνοντας και μέριμνα για τις τυχόν
έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Γίνονται διαγωνισμοί, λαμβάνονται
προσφορές και ελέγχονται απολογιστικά ως προς τις ώρες εργασίας. Με την τοποθέτηση
αυτή συμφώνησε και ο κ. Χρονάς.

Ωστόσο εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την διενέργεια των διαδικασιών μίσθωσης και
ζητήθηκε να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2134

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση: α)καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και β) κατάρτισης μητρώου οικονομικών
φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από
χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας
για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με τη διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών
έκτακτων αναγκών απολογιστικά .
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
267799/7609/27-11-2019(Ορθή Επανάληψη16-12-2019) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/20 ΚΑΙ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
α) Αποχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) (CPV 9062000-9 –CPV
90630000-2) από τις χιονοπτώσεις – παγετό όποτε αυτές προκύπτουν και για όσο
διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα σύμφωνα με τις
εντολές και αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας.
β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων και αποκατάσταση βατότητας
του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού (CPV 90611000-3) λόγω βροχοπτώσεων ή
και χιονοπτώσεων και εξ αιτίας της διαβρωτικής ικανότητας του παγετού όποτε αυτές
προκύπτουν και για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και
οχήματα σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας ή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας.
γ) Αποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από πλημμυρικά
φαινόμενα (CPV 90722300-7) με ενισχύσεις πρανών, αναπετάσεις του υλικού της
στερεομεταφοράς, μεταφορά και απομάκρυνση των φερτών υλικών (δένδρα –οικιακά
απορρίμματα, κλαδιά κλπ), σε φορτηγά αυτοκίνητα, εργασίες απόφραξης των σημείων
απορροής των χειμάρρων κ.λ.π. για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά
μηχανήματα έργων και οχήματα σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Εύβοιας.
δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1) για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα
ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Εύβοιας.

Β. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟ, ΚΛΠ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ):

1) Διαμορφωτήρας (GRADER) :...............................................................(50,00 ΕΥΡΩ)
2) Προωθητήρας D6 :.................................................................................(55,00 ΕΥΡΩ)
3) Προωθητήρας D7 :.................................................................................(70,00 ΕΥΡΩ)
4) Προωθητήρας D8 :................................................................................(80,00 ΕΥΡΩ)
5) Προωθητήρας D-9 :............................................................................... (90,00 ΕΥΡΩ)
6) Φορτωτής Ελαστιχοφόρος μέχρι 100 HP :....................................... (40,00 ΕΥΡΩ)
7) Φορτωτής Ελαστιχοφόρος από 101- 180 HP :................................ (55,00 ΕΥΡΩ)
8) Φορτωτής Ελαστιχοφόρος από 181 ΗΡ και άνω :...........................(65,00 ΕΥΡΩ)
9) Φορτωτής Ερπυστριοφόρος εώς 100HP :........................................ (50,00 ΕΥΡΩ)
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10) Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 101 -180 HP :……………………………. (60,00
ΕΥΡΩ)

11) Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 181 HP και άνω :………………………… (70,00
ΕΥΡΩ)

12) Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος : ......................................................... (70,00 ΕΥΡΩ)
13) Εκσκαφέας Ελαστιχοφόρος :………………………………………………….. (55,00

ΕΥΡΩ)
14) Εκσκαφέας φορτωτής 70ΗΡ και άνω (J.C.B.) :............................. (40,00 EYΡΩ)
15)Τρακτέρ με μαχαίρι : ............................................................................(30,00 ΕΥΡΩ)
16) Όχημα μεταφ. μηχ/των(Πλατφόρμα) : μέχρι 40χλμ. 230,00 ΕΥΡΩ κατ’ αποκοπή

Άνω των 40 χλμ. η μεταφορά προσαυξάνεται κατά 5 ΕΥΡΩ/χλμ.
17) BOΒCAT : ............................................................................................ (20,00 ΕΥΡΩ)
18) Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό:............................... (50,00 ΕΥΡΩ)
19) UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό:....(55,00 ΕΥΡΩ)
20) Όχημα Χορτοκοπτικό …………………………………………………………….(40,00

ΕΥΡΩ)
21) Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα: .................................................(55,00 ΕΥΡΩ)
22) Εκχιονιστικό μηχάνημα (φρέζα).......................................................(100,00 ΕΥΡΩ)
23) Οδοστρωτήρας δονητικός έως 80ΗΡ............................................... (37,00 ΕΥΡΩ)
24) Φορτηγό 0- 10 ton. :............................................................................ (30,00 ΕΥΡΩ)
25) Φορτηγό απο10 ton έως 17 ton :..................................................... (35,00 ΕΥΡΩ)
26) Φορτηγό απο17 ton έως 35 ton :.......................................................(40,00 ΕΥΡΩ)
27) Ανυψωτικός γερανός (γερανοφόρο όχημα) :...................................(50,00 ΕΥΡΩ)
28) Αεροσυμπιεστής 160κπ με 2 κρουστικά :....................................... (30,00 ΕΥΡΩ)
29) Αποφρακτικό όχημα : κατ’ αποκοπή............................................. (200,00 ΕΥΡΩ)
30) Καλαθοφόρο όχημα :...........................................................................(47,00 ΕΥΡΩ)
31) Αυτοκινούμενη Υδροφόρα για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιών (45,00 ΕΥΡΩ)
32) Βαγκοντρίλ (αεροσυμπιεστής με 2 κρουστικά)............................... (30,00 ΕΥΡΩ)

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.

Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες,
Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει τη
λειτουργία του μηχανήματος με τον χειριστή, του αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα καύσιμα,
όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες
εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020
έως 31-12-2020. Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να
μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του
μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο τη διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή
την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα διανομής.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση
των εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας, Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας ή Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας) και
καταγράφεται από το GPS του μηχανήματος στο σημείο του συμβάντος και της πληγείσας
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περιοχής και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της
εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η
εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής, χρόνος ανεφοδιασμού οχημάτων
αποχιονισμού με αλάτι, εργασία οδοκαθαρισμού, αποκατάστασης βατότητας και
αναπέτασης υλικών, εργασία καθαρισμού φερτών υλών χειμάρρων, ενίσχυσης πρανών
και μεταφοράς υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών, κ.λ.π.

Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης
αποζημίωση για την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος σε θέση
επιφυλακής, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για εργασία,
όπως αναφέρεται ειδικότερα παρακάτω:

1. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ (ή άλλου
μηχανήματος)

Η επιφυλακή του εκχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας, κλπ, θα περιλαμβάνει
την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) και
εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο
σχέδιο αποχιονισμού ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής
του χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην τιμή
μονάδος του παρόντος άρθρου οι δαπάνες που απαιτούνται για την αποθήκευση του
μηχανήματος (κατά προτίμηση σε στεγασμένο χώρο) την φύλαξή του και την περιοδική,
κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού,
για έλεγχο του μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση
πλήρους ετοιμότητας, καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους που απαιτούνται για την
πλήρως τελειωμένη εργασία.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την
παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις. Οι εντολές για την
έναρξη εργασιών και την περαίωση αυτών δίνονται από το τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας ή
τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας.

Τιμή για την μίσθωση ενός εκχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας (ή άλλου
μηχανήματος), σε συγκεκριμένη θέση επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των
δαπανών, κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία: πέντε ευρώ
(5,00) €/ώρα.

Σε περίπτωση που δοθεί εντολή από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα να παραμείνει
και ο χειριστής του μηχανήματος στον τόπο επιφυλακής η ανωτέρω τιμή προσαυξάνεται
κατά πέντε ευρώ (5,00) €/ώρα.

2. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ Ή ΓΕΡΑΝΟΥ 30 t

Μίσθωση επιφυλακής οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης ή γερανού
ανυψωτικής ικανότητας 30t για την εκτέλεση εργασίας ρυμούλκησης οχημάτων που έχουν
ακινητοποιηθεί στο οδικό τμήμα που διενεργείται ο αποχιονισμός (ή άλλη εργασία) και τη
μεταφορά τους με ασφάλεια και χωρίς να προκληθούν φθορές θα περιλαμβάνει την
παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, κλπ) και εξοπλισμένου και
παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο
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αποχιονισμού ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί αυτή.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την
παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις. Οι εντολές για την
έναρξη εργασιών και την περαίωση αυτών δίνονται από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας ή τον
Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας.

Στο χρόνο μίσθωσης (απασχόλησης) του μηχανήματος περιλαμβάνονται η
παραμονή του μηχανήματος και χειριστού σε προκαθορισμένες θέσεις σε πλήρη
ετοιμότητα. Οι θέσεις θα οριστικοποιούνται κατά περίπτωση με βάση τις υφιστάμενες
ανάγκες και κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας.

Με μέριμνα και ευθύνη αναδόχου, ο γερανός ή το όχημα απεγκλωβισμού πρέπει
να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να διαθέτουν σε αρίστη κατάσταση ανυψωτικό
εξοπλισμό και ανυψωτικά εξαρτήματα με όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας και να
χειρίζονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται:

- Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και-ένα πίσω

- Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω

- Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη)

Τιμή για μία ώρα μίσθωσης επιφυλακής γερανού ανυψωτικής ικανότητας 30t ή
οχήματος απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης οχημάτων και τη μεταφοράς τους όπως
περιγράφεται ανωτέρω, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, που απαιτούνται για την
πλήρως τελειωμένη εργασία: ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ : Είκοσι ευρώ (20,00€)/ώρα.

Γ. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΩΝ –
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-01-
2020 έως 31-12-2020 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.

Δ. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ε. ΤΗΝ EΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ &
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ ΤΟΥ
Ν.4412/2016.

Η αποζημίωση των κάτωθι εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές που ορίζουν
τα εγκεκριμένα τιμολόγια δημοσίων έργων και αφορούν ειδικά στα ακόλουθα:

1. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση άοπλου ή
οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, C16/20 ή C20/25 για την
κατασκευή ή αποκατάσταση βλαβών τοίχων αντιστήριξης πρανών, ή για την
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επέκταση ή ανακατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και λοιπών
μικροκατασκευών.

2. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος ή χαλύβδινου πλέγματος, οποιασδήποτε διατομής και κατηγορίας,
σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.

3. Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλότυπων ή σιδηρότυπων επίπεδων επιφανειών
κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα.

4. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων διαφόρων διαμέτρων, όπου απαιτούνται
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

5. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συρματοπλέγματος και συρμάτων
συρματοκιβωτίων, για την επέκταση ή αποκατάσταση βλαβών φατνών και
πλήρωση αυτών.

6. Σημειακή αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρωμάτων, επούλωση λάκκων
ασφαλτικών στρώσεων και λοιπών βλαβών.

7. Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης επικινδύνων θέσεων, καθώς και
στηθαίων ασφαλείας.

ΣΤ. ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΉ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΈΣΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ ΦΟΡΕΊς (ΕΤΑΙΡΕΊΕς –
ΦΥΣΙΚΆ ΠΡΌΣΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΑΠΌ
ΧΙΟΝΟΠΤΏΣΕΙς, ΠΑΓΕΤΌ, ΠΛΗΜΜΎΡΕς, ΠΥΡΚΑΓΙΈς Κ.Λ.Π., ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ
ΕΥΘΎΝΗς ΤΗς Π.Ε. ΕΥΒΟΊΑς ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 01-01-2020 ΈΩς 31-
12-2020 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥς ΚΆΤΩΘΙ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥς:

 Ε. Πολίτη, Πρ/νο του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας, με αναπληρωτή του τον Βασ. Πατερίτσα υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Εύβοιας.

 Δ. Κριτσιμά υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή του τον Κ. Γίγα
υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.

 Νικ. Γκιζάνη υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή του τον Ι.
Βουγιουκαλάκη υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.

Η κάλυψη όλων των ανωτέρω δαπανών θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα από τον ενάριθμο
2014ΕΠ56600011 με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο
& αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2135

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση: α) καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερήσιας αποζημίωσης των
αναγκαίων οχημάτων και χωματουργικών μηχανημάτων, απολογιστικά, β) κατάρτισης
μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων - οχημάτων, γ) επιτροπής παραλαβής ωρών εργασιών,
δ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ε) εκτέλεσης μικροεργασιών για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, πλημμύρες,
πυρκαγιές, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Βοιωτίας για το χρονικό
διάστημα απο 1-1-2020 έως 31-12-2020 .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6400/279979/11-
12-2019 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
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αποφασίζει ομόφωνα
Α. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ,ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ

ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2020 έως 31-12-2020 ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

α) Εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) (CPV 9062000-9 –CPV
90630000-2 ) από τις χιονοπτώσεις – παγετό όποτε αυτές προκύπτουν και για όσο
διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα.

β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων του οδικού δικτύου (Εθνικού
και Επαρχιακού (CPV 90611000-3) από τις βραχοπτώσεις λόγω βροχοπτώσεων ή και
χιονοπτώσεων και εξ αιτίας της διαβρωτικής ικανότητας του παγετού όποτε αυτές
προκύπτουν και για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και
οχήματα

γ) Aποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από πλημμυρικά
φαινόμενα (CPV 90722300-7 ) με ενισχύσεις πρανών , αναπετάσεις του υλικού της
στερεομεταφοράς , μεταφορά των φερτών υλικών (δένδρα –οικιακά απορρίμματα ,
κλαδιά κ.λ.π), σε φορτηγά αυτοκίνητα , εργασίες απόφραξη των σημείων απορροής των
χειμάρρων.

δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1)

ε) Αποκατάσταση ελέγχου ασφαλείας φωτεινής σηματοδότησης και φωτισμού του οδικού
δικτύου (CPV 50232000-0-CPV 50232000-6), λόγω βραχυκυκλωμάτων από συνεχείς
βροχοπτώσεις ,έντονες χιονοπτώσεις και συνεχείς πτώσεις κεραυνών.

στ) Ενοικίαση χορτοκοπτικών ή Γεωργικών Μηχανημάτων με χειριστή για κλάδεμα
δένδρων

και θάμνων Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου (CPV 77112000-8 _ CPV 77340000-5)
όποτε

προκύπτει ανάγκη και για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα
έργων.

Β. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟ

Κ.Λ.Π ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ :

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018-2019
ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€/ΩΡΑ)
ΕΡΓΆΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

ΑΝΑΜΟΝΗ
(ΣΤΑΛΙΑ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (€/ΩΡΑ) (€/ΩΡΑ) (€/ΩΡΑ)
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1
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
(GRADER)
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

55,00 65,00 5,00

2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 55,00 65,00 5,00
3 ΕΚΧ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΦΡΕΖΑ) 100,00 110,00 5,00

4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ
ΑΛΑΤΙΕΡΑ 55,00 65,00 5,00

5 ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
(ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ) 40,00 50,00 5,00

6 ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
(ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ) 55,00 65,00 5,00

7

ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
(ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ
ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ
ΠΙΕΣΤΙΚΟ)

60,00 70,00 5,00

8 ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΚΟΥΒΑ
1-2 Μ3,ΕΩΣ 101 HP 40,00 50,00 5,00

9
ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΚΟΥΒΑ
2-4 Μ3,ΑΠΟ 101 HP ΕΩΣ 180
HP

50,00 60,00 5,00

10 ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΚΟΥΒΑ >4 Μ3,
ΑΠΟ 181HP ΚΑΙ ΑΝΩ 65,00 75,00 5,00

11
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΩΣ 100 HP

50,00 60,00 5,00

12
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟ 100
HP ΕΩΣ 180HP

60,00 70,00 5,00

13
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΠΟ 181HP ΚΑΙ ΑΝΩ

70,00 80,00 5,00

14 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 160 ΚΠ
ΜΕ 2 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ 32,00 42,00 5,00

15 ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
ΕΩΣ 80 HP 40,00 50,00 5,00

16 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D6) 60,00 70,00 5,00

17 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D7) 70,00 80,00 5,00

18 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D8) 90,00 100,00 5,00

19 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D9) 95,00 105,00 5,00

20 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 0-6
TON 30,00 40,00 5,00

21 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 6-10
TON 35,00 45,00 5,00

22 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 10-15
TON 40,00 50,00 5,00

23 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 15-17
TON 45,00 55,00 5,00

24 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ.,Ω.Φ. 17-35
TON 50,00 60,00 5,00

25 ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝΟΤ. < 20
ΤΟΝ 40,00 50,00 5,00
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26 ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝΟΤ. > 20
ΤΟΝ 50,00 60,00 5,00

27 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 60,00 70,00 5,00

28 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗP (JCB) 50,00 60,00 5,00

29
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 ΗP ΚΑΙ ΑΝΩ
(ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡ)

55,00 65,00 5,00

30 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 65,00 75,00 5,00

31 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ
ΛΕΠΙΔΑ 55,00 65,00 5,00

32 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 55,00 65,00 5,00
33 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 50,00 60,00 5,00

34
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

55,00 65,00 5,00

35 BOBCAT 22,00 32,00 5,00

36 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ, 50.00 60.00 5,00

37

ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ
ΕΩΣ 35-40 ΧΜ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

200,00 210,00 5,00

38

ΆΝΩ ΤΩΝ 35-40 ΧΜ Η
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50,00€
ΑΝΑ 10 ΧΜ

230+50€/10χμ 260+60€/10χμ 5,00

39 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 60,00 70,00 5,00

40 ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
(RATRAC) 55,00 65,00 5,00

41
UNIMOG ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ, ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ
ΠΙΕΣΤΙΚΟ

60,00 70,00 5,00

42 ΒΑΓΟΤΡΙΛ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
με 2 κρουστικά) 30,00 40,00 5,00

43 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 4,00 50,00 5.0
44 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 35,00 45,00 5,00
45 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 40,00 50,00 5,00

Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες ,
Σαββατοκύριακα και σε επίσημες αργίες είναι η τιμή του μισθώματος που
περιλαμβάνει την λειτουργία του μηχανήματος με τον χειριστή, τον οδηγό του
οχήματος ,τον βοηθό χειριστή, την φύλαξη του μηχανήματος την σήμανση όπου
απαιτείται, τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα
χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω και για το
χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-1-2020 . Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες , ο
ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε
τακτούς χρόνους , σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις , έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος , εξαιρουμένων μόνο την
διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα , την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την
φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα διανομής.
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Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των
εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Εντολή
Αντιπεριφερειάρχη – Δ/νσης Τεχνικών Έργων-Πολιτική Προστασίας έγγραφη ή
προφορική ) που καταγράφεται από το GPS και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του
γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας . Σε αυτό τον χρόνο
απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού αλατοδιανομής ,
χρόνος ανεφοδιασμού οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι, εργασία οδοκαθαρισμού και
αναπέτασης υλικών, εργασία καθαρισμού φερτών υλών χειμάρρων ,ενίσχυσης πρανών
και μεταφοράς υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών κ.λ.π .
Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) , θα περιλαμβάνει την
παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) εξοπλισμένου
και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται από την αρμόδια
υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Εργων- Τμήμα Πολιτικής προστασίας) για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί αυτή. Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών
αρχίζει με την παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις,
από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας,
και περαιώνεται μετά από εντολές αυτού.
Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης (απασχόλησης) επιφυλακής,
δίνονται τηλεφωνικά και επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπαιτούντα για την
πλήρως τελειωμένη εργασία
ΤΙΜΗ: ΠΕΝΤΕ (5,00 €)/ώρα

Γ. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΩΝ –
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ
01-01-2020 έως 31-12-2020 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Δ. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΥΤΕΣ.
Τακτικά Μέλη:

1. ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΓΚΟΛΦΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3. ΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ Τ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

Αναπληρωματικά μέλη:
1. ΒΗΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2. ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
3. ΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ε.ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤ. ΤΗΝ EΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Γ ΤΟΥ Ν.4412/2016.

Η αποζημίωση των κάτωθι εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές που ορίζουν
τα εγκεκριμένα τιμολόγια δημοσίων έργων και αφορούν ειδικά στα ακόλουθα:

8. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση άοπλου ή οπλισμένου
σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, C16/20 ή C20/25 για την κατασκευή ή αποκατάσταση
βλαβών τοίχων αντιστήριξης πρανών, ή για την επέκταση ή ανακατασκευή τεχνικών
έργων απορροής ομβρίων υδάτων και λοιπών μικροκατασκευών.
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9. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος ή χαλύβδινου πλέγματος, οποιασδήποτε διατομής και κατηγορίας,
σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.

10. Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλότυπων ή σιδηρότυπων επίπεδων επιφανειών
κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα.

11. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων διαφόρων διαμέτρων, όπου απαιτούνται κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

12. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συρματοπλέγματος και συρμάτων
συρματοκιβωτίων, για την επέκταση ή αποκατάσταση βλαβών φατνών και πλήρωση
αυτών.

13. Σημειακή αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρωμάτων, επούλωση λάκκων
ασφαλτικών στρώσεων και λοιπών βλαβών.

14. Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης επικινδύνων θέσεων, καθώς και
στηθαίων ασφαλείας.

Η κάλυψη όλων των ανωτέρω δαπανών θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα από τον ενάριθμο
2014ΕΠ56600012 με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο
& αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Boιωτίας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2136

ΘΕΜΑ 18ο: Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών για το έτος 2020,
Π.Ε.Φωκίδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
255999/5867/13/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ
31/12/2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2019

ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(€/ΩΡΑ)

Εργάσιμες Επίσημες
Αργίες Αναμονή

(Σταλία)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (€/ΩΡΑ) (€/ΩΡΑ) (€/ΩΡΑ)

1 Διαμορφωτήρας (grader) 55,00 60,00 5,00
2 Αυτοκίνητα με λεπίδα 55,00 60,00 5,00
3 Εκχ. Μηχάνημα (φρέζα) 100,00 120,00 5,00
4 Αυτοκίνητα με λεπίδα και αλατιέρα 55,00 60,00 5,00

5 άλλα οχήματα εκχιονιστικά
(τρακτέρ με μαχαίρι) 40,00 50,00 5,00

6 άλλα οχήματα εκχιονιστικά
(φορτωτής με λεπίδα ανω των 150 ΗΡ) 70,00 80,00 5,00

7 άλλα οχήματα εκχιονιστικά
(φορτηγό με λεπίδα και αλατιέρα βυτίο και 60,00 70,00 5,00
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πιεστικό – χορτοκοπτικό μεχρι 150 ΗΡ )
8 Φορτωτές με κουβά 1-2 μ3,έως 101 Hp 36,00 46,00 5,00

9 Φορτωτές με κουβά ,2-4 μ3,από 101 Hp
έως 180 Hp 48,00 60,00 5,00

10 Φορτωτές με κουβά >4 μ3,από 181Hp και
άνω 65,00 75,00 5,00

11 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος,έως 100 Hp 42,00 52,00 5,00

12 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 100 Hp
έως 180Hp 52,00 62,00 5,00

13 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος,από 181Hp
και άνω 60,00 70,00 5,00

14 Αεροσυμπιεστής 160 κπ με 2 κρουστικά 32,00 42,00 5,00
15 Δονητικός οδοστρωτήρας,έως 80 Hp 37,00 47,00 5,00
16 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D6) 62,00 72,00 5,00
17 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D7) 70,00 80,00 5,00
18 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D8) 80,00 90,00 5,00
19 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D9) 90,00 100,00 5,00
20 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 0-6 ton 28,00 38,00 5,00
21 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 6-10 ton 36,00 46,00 5,00
22 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 10-15 ton 38,00 48,00 5,00
23 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 15-17 ton 44,00 54,00 5,00
24 Φορτηγά ανατρ.,Ω.Φ. 17-35 ton 50,00 60,00 5,00
25 Γερανός ανυψ.ικανότ. < 20 τον 40,00 50,00 5,00
26 Γερανός ανυψ.ικανότ. > 20 τον 50,00 60,00 5,00
27 Γερανοφόρο όχημα 60,00 70,00 5,00
28 Μηχανικός εκσκαφέας ,έως 120 Ηp 45,00 55,00 5,00

29 Μηχανικός εκσκαφέας ,από 121 Ηp και
άνω 50,00 60,00 5,00

30 Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας 65,00 75,00 5,00
31 Μηχανικός εκσκαφέας με λεπίδα 55,00 65,00 5,00
32 Αλατοδιανομέας 55,00 65,00 5,00
33 Καλαθοφόρο όχημα 50,00 60,00 5,00

34 Αυτοκινούμενη υδροφόρα για χρήση σε
περίπτωση πυρκαγιών 55,00 65,00 5,00

35 BOACAT 22,00 32,00 5,00
36 Αποφρακτικό όχημα,κατ’ αποκοπή 50 62,00 5,00

37
ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
πλατφόρμα σε ακτίνα έως 35-40 Χμ κατ’

αποκοπή γιά κάθε μεταφορά
230,00 240,00 5,00

38
Άνω των 35-40 ΧΜ η παραπάνω

μεταφορά προσαυξάνεται κατά 50,00€
ανά 10 ΧΜ

230+50€/10km
240+50/10

km 5,00

39 Χορτοκοπτικό όχημα 55,00 65,00 5,00
40 Χιονοδιαστρωτήρας 55.00 65,00 5,00

41 UNIMOG χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα,
βυτίο και πιεστικό 60,00 70,00 5,00

42 ΒΑΓΟΤΡΙΛ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ με 2
κρουστικά) 30,00 40,00 5,00

43 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 40,00 50,00 5,00
44 Ψεκαστικό μηχάνημα 26,00 36,00 5,00
45 Μηχανικός εκσκαφέας τύπου ΒΟΒCAT 6,00 12,00 3,00
46 Μηχανικό Σάρωθρο > 180HP 40,00 50,00 30,00

47 Αυτοκινούμενη μπετονιέρα
χωρητικότητας από 3,5 κ.μ έως 40κμ 400,00 -------
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(περιλαμβάνεται μεταφορά αδρανών –
τσιμέντο – προσωπικό)

----

48 Αντλητικό μηχάνημα σκυροδέματος έως
20μ 45,00 ---- -------

Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες και
Σαββατοκύριακα είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει την λειτουργία του
μηχανήματος με τον χειριστή , του αυτοκινήτου με τον οδηγό , τα καύσιμα όπως και κάθε
άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της
εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων
αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-
12-2019 . Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες , ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για
την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους , σύμφωνα με τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος ,
εξαιρουμένων μόνο την διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα , την αλλαγή ή την
συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα διανομής.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των
εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Εντολή
Αντιπεριφερειάρχη – Πολιτική Προστασίας – Δ/νσης Τεχνικών Έργων έγγραφη ή
προφορική ) και καταγράφεται από το GPS του μηχανήματος στο σημείο του συμβάντος και
της πληγείσας περιοχής και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του γεγονότος και μετά από
άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας . Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης
περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού αλατοδιανομής , χρόνος ανεφοδιασμού
οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι , εργασία οδοκαθαρισμού και αναπέτασης
υλικών ,εργασία καθαρισμού φερτών υλών χειμάρρων ,ενίσχυσης πρανών και μεταφοράς
υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών κ.λ.π .
Ως ωριαία αποζημίωση του μηχανήματος σε επίσημες αργίες (είναι οι ημέρες που
καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ( Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Πάσχα κ.λπ) είναι η
τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει την λειτουργία του μηχανήματος με τον χειριστή ,
του αυτοκινήτου με τον οδηγό , τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν
αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα –
αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται
ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-12-2019 . Ανάλογα με τις
υφιστάμενες ανάγκες , ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του
χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους , σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις , έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος , εξαιρουμένων μόνο την
διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα , την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την
φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα διανομής.

Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η παραμονή του
μηχανήματος , πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα ,αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου έτοιμου για
εργασία με το χειριστή επί τόπου του συμβάντος σε θέση επιφυλακής , που θα ορίζεται από
την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων) για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών , οι
οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης ) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία
του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις , και περαιώνεται μετά την λήξη
του συμβάντος κατόπιν εντολής (προφορικής ή έγγραφης) του Τμήματος Πολιτική
Προστασίας ή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
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Οι εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών για έναρξη και περαίωση μίσθωσης επιφυλακής
δίνονται τηλεφωνικά και επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως για την πλήρως τελειωμένη
εργασία

B. ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( άρθρο 118), ή ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (άρθρο 32 παραγ.2γ) ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
α) Εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) (CPV 9062000-9 –CPV
90630000-
β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων του οδικού δικτύου (Εθνικού
και Επαρχιακού (CPV 90611000-3)
γ) Aποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από πλημμυρικά
φαινόμενα (CPV 90722300-7 )
δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1)

Γ . ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΩΝ –
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-01-2020 έως 31-12-2020 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Δ. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥ
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΟΧΘΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ _ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ .

ΣΤ. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
Για Εκχιονισμούς – πυρκαγιές
τακτικοί : ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.

αναπληρωτές : ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ

Για κατολισθήσεις – πλημμύρες
τακτικοί : ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Αναπληρωτές ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ζ) EΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αποζημίωση των κάτωθι εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις τιμές που ορίζουν τα
επίσημα τιμολόγια δημοσίων έργων

15. Παραγωγή , μεταφορά ,διάστρωση ,συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20 οπλισμένο

16. Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος οποιασδήποτε διατομής και κατηγορίας , σύμφωνα με τις εντολές της
υπηρεσίας .Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-00 «Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων»

17. Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου χαλύβδινου πλέγματος
Β500C , σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας

18. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών
έργων από σκυρόδεμα
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19. Προμήθεια και μεταφορά και τοποθετηση συρματοπλέγματος και συρμάτων
συρματοκιβωτίων , κατασκευή φατνών , πλήρωση φατνών.

20. Σημειακή αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις
μέσου πάχους 10 cm

21. Προμήθεια , μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων διαφόρων διαμέτρων όπου απαιτούνται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2137

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων, για την
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών σε ιδιώτες με αυτεπιστασία, από την Δ.Τ.Ε
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης αυτών, πού θα
ισχύει από 01-01-2020 έως 31-12-2020, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
244513/13809/01-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.ΣΤ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών εκτάκτων αναγκών, απολογιστικά από την

Δ/νση Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ιδιωτικά μηχανήματα
που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό, κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό.

β) Καθορίζει την ωριαία αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και ημερήσιας
δαπάνης, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Τα ανωτέρω μισθώματα θα ισχύουν από την 01-01-2020 έως 31-12-2020.
γ) Εγκρίνει τις κάτωθι επιτροπές παραλαβής για τις εργασίες αυτές :

Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 264876/14722/25-11-2019 ΑΔΑ 69ΞΛ7ΛΗ-5Υ1
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.

1)Mούρτζος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, με αναπληρώτρια την
Θειακοδημήτρη Αλεξάνδρα Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ.

2)Ζωβοίλης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε. ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Περώνη Κων/νο , Μηχ/γο Μηχανικό ΤΕ.

3)Γρίβας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Κάτσινο Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ.

4)Ορίζουμε Πρόεδρο της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της
εργασίας, τον Mούρτζο Γεώργιο, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, με αναπληρωτή τον
Ζωβοίλη Ιωάννη, Μηχ/γο Μηχανικό Π.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2138

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου
σύμβασης της: «Μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης δυο ρεμάτων στην περιοχή Θήβας»,
Συμβατικής αμοιβής: 34.651,80€ με ΦΠΑ., Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
6401/280146/11-12-2019 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 παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου

της σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ
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ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ» κατά 3 μήνες πέραν του αρχικού συνολικού
συμβατικού χρόνου, ήτοι ολοκλήρωση του αντικειμένου της μελέτης μέχρι την 19-03-2021.

Η κ. Κατερίνα Μπατζελή εξέφρασε το ερώτημα γιατί ένα έργο πριν ξεκινήσει
παίρνει παράταση προθεσμίας εβρισκόμενο μάλιστα στη φάση της μελέτης.

Η συζήτηση του θέματος κινήθηκε γύρω από το ερώτημα της κ. Μπατζελή, με την
συμφωνία όλων ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
διαφόρων φορέων, είναι χρονοβόρες και υποχρεώνουν σε αυτού του είδους τις
παρατάσεις.

Εν κατακλείδι ο κ. Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Φάνης Σπανός ενημέρωσε ότι οι χρόνοι διεκπεραίωσης τέτοιων ζητημάτων είναι όντως
θλιβεροί και γίνονται πάμπολλες προσπάθειες, έντυπες και προφορικές, προς κάθε
αρμόδιο φορέα για την επίλυση αυτής της αντιξοότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2139

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους οτα Α΄ και Β’ βαθμού της
χώρας (Επισκευή τριών αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου - Λιανοκλαδίου -
Ζηλευτού)», Προϋπολογισμού: 22.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
258259/14411/19-11-2019 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 Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού

διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β’
ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ
ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΖΗΛΕΥΤΟΥ)».

2.Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στον οικονομικό φορέα “ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα τοις εκατό (49,00%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2140

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου “Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής
Δομοκού” του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας.”,προϋπολογισμού
600.000,00 € με Φ.Π.Α. .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
278111/15258/10-12-2019 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 υποέργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85565.

2. Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α.Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 132798 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης πενήντα δύο τοις εκατό (52%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2141

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου δυτικής Φθιώτιδας », προϋπολογισμού :260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
262877/14625/3-12-2019 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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», συμβατικού ποσού 64.842,98 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ, με αναθεώρηση, κατά εκατόν πενήντα δύο (152) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι
την 30-4-2020.

Ο κ. Σκούρας συμφώνησε με την ουσία της εισήγησης μη δεχόμενος την
αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2142

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86109 του
υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής κεντρικής και νότιας Εύβοιας για τα έτη
2019-2020» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας », προϋπολογισμού
920.743,13 € με Φ.Π.Α. .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 268467/7674/10-
12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής

Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου
περιοχής κεντρικής και νότιας Εύβοιας για τα έτη 2019-2020», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86109.

2.Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 136080 και ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα έξι και σαράντα οκτώ τοις εκατό (36,48%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς προτείνοντας αναβολή του θέματος, έδωσε αρνητική
ψήφο, δηλώνοντας τα εξής: “Σημειώνουμε πως το ποσοστό των εκπτώσεων ( Κάτω από
38 % ), που δόθηκαν στο συγκεκριμένο έργο, αποκλίνουν σημαντικά από τις προσφορές
προηγούμενων χρόνων….
Ζητάμε την γνώμη της Υπηρεσίας και του Τεχνικού Συμβουλίου πριν συζητήσουμε….
Διαφορετικά….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κ. Κατερίνα Μπατζελή έδωσε Λευκή Ψήφο .
Τέθηκαν σχετικά ερωτήματα από τον κ. Αντώνιο Βούλγαρη και δόθηκαν απαντήσεις

από τον κ. Περιφερειάρχη .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2143

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού
δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (β’ φάση)» του έργου «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
244446/6891/04-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)», με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:83857 .

2. Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:
131589 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα τρία και τριάντα επτά τοις εκατό
(63,37%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2144

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε.Φωκίδας υποέργο συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος,
υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
274236/6213/04-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής

Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας υποέργο συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών
και σήμανσης στις εθνικές οδούς», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85862 .

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη “ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.”, με Α.Α. Προσφοράς-
ΕΣΗΔΗΣ: 135790 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (62,30%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2145

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης των υπ’ αριθμ. 1)161511/446/16-07-2019 και 2)
161515/447/16-07-2019 συμβάσεων, περί: «Προμήθειας Τροφίμων (ΤΜΗΜΑ 1) και Ειδών
Βασικής Υλικής Συνδρομής ( Τμήμα Β), προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις
Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και
Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019», Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.278329/767/10/12/2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας υγείας & κοινωνικής
μέριμνας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση:
1) Της αριθμ. 161511/446/16-07-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005307241)

«Προμήθεια Τροφίμων (ΤΜΗΜΑ 1) προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές
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Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε.Φωκίδας για
τα έτη 2018 – 2019». και

2) της αριθμ. 161515/447/16-07-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005307347)
«Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής ( Τμήμα Β) προς τους ωφελούμενους του
ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε.
Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019, που έχουν υπογραφεί με την
εταιρία SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ A.E μέχρι 31/12/2020.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, δηλώνοντας τα εξής: “Η
«Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (Τμήμα Β) προς τους ωφελούμενους του
ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε.
Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019. που έχουν υπογραφεί με την
εταιρία SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ A.E μέχρι 31/12/2020.
Θυμίζουμε, επίσης την πάγια και από θέση αρχών τοποθέτηση μας για το συγκεκριμένο
θέμα …….
1. Γιατί οι παραδόσεις των προϊόντων, όπως αυτές ορίζονται από τις υπογραφθείσες
συμβάσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί ; …. Ποιος ευθύνεται ;
2. Υπάρχει ανοιχτό θέμα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες γύρω από τον μηχανισμό
διαχείρισης αυτών των τροφίμων….
Ανακατεύονται ιδιώτες, ΜΚΟ ή η Εκκλησία ;
Ποιος είναι ο κατάλογος των ωφελούμενων ;
Πως καταρτίζεται και με ποια κριτήρια ;
Σε αυτή την βάση και εν αναμονή των συγκεκριμένων απαντήσεων…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
την εισήγηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2146

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθειας Αλατιέρας” για
τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, συνολικού προϋπολογισμού 28.520,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή & β) των
όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
280956/8123/11-12-2019 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 :
1. Την διενέργεια συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια Αλατιέρας”

για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 28.520,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει την ΣΑΕΠ566 έτους 2019 (ΑΔΑ:6ΕΥΗ6465ΧΙ8-ΩΧ8) με
Κ.Ε. 2016ΕΠ56600010 και συγκεκριμένα το υποέργο με α/α 14 “Προμήθεια Λεπίδων και
Αλατιέρων”.

2. Τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της
διακήρυξη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2147
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του από 09-12-2019 Πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής
Επιτροπής, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης Προμήθειας
τετρακοσίων (400) τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019, για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.:
278166/7869/10-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

1. Το από 09-12-2019 Πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής.
2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ΄ αριθμ. πρωτ. . 260265/7434/19-11-

2019(ΑΔΑΜ:19SYMV005873677) σύμβασης Προμήθειας τετρακοσίων (400) τόνων
σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι τις 31-01-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2148

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού
διαγωνισμού: «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος», συνολικού
προϋπολογισμού: 94.216,44 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.:280138/4177/11-12-2019 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 11/12/2019 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, το

οποίο έχει ως εξής:
- Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού: 94.216,44 €
με Φ.Π.Α (Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης: (οικ.) 233314/3430/17-10-2019
(ΑΔΑΜ:19PROC005724253 2019-10-18) στον οικονομικό φορέα:

«ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με προσφερόμενη τιμή μονάδας 43,00 €
/τόνο αντιπαγετικού άλατος πλέον Φ.Π.Α. ήτοι έκπτωση 24,56%

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2149

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών
της ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010 (τροποποιήσεις) .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
280317/7925/11/12/2019 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
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που
αφορούν σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις
(προσθήκη νέων οικισμών στα δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω
αλλαγής σχολικών μονάδων), όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και
επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από
υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2150

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.

280243/8101/11-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, από

τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ. ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ
ΣΕ

ΕΥΡΩ
ΜΕ

Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΔΑΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 ΦΡΑΓΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

398
420
522
689

1.401,35 43/1-11-2019
2/09-12-2019 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)

18SYMV004245619
18SYMV004245593

2
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

333
386
774

3.147,12 153/20-11-2019 18SYMV004214853
19SYMV004588630

3
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Σ

973
1039
1040

5.403,97 16/29-10-2019
17/09-12-2019 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)

19SYMV004390051
19SYMV004390260

4 ΤΣΩΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ

239
474
723

2.605,9
3 23/29-10-2019 19SYMV004474067

19SYMV004474126
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1

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι.
ΤΖΑΒΕΣ

ΑΦΜ: 110902450
2.921,69 033/04-12-2019 19SYMV005529239

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ.
ΦΟΡΤΑΤΟΣ

ΑΦΜ: 053003034
2.979,63 34/04-12-2019 19SYMV005576333

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.
ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ

ΑΦΜ: 073966616
2.292,10 08/05-12-2019 19SYMV005529247

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΦΜ: 037640103
729,32 46/06-12-2019 19SYMV005529166

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΑΦΜ: 026838185
601,52 63/09-12-2019 19SYMV005545742

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092690164
8.747,70 374/10-12-2019 19SYMV005529077

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και
επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από
υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2151

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2019, Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 276717/7838/09-
12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει 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 κατωτέρω:

Α
/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια αναμνηστικών δώρων
για τις επισκέψεις που δέχεται ο
Αντιπεριφερειάρχης κατά τη
διάρκεια των εορτών καθώς για και
την επίσκεψή του στον
Σεβασμιώτατα Μητροπολίτη
κ.Χρυσόστομο για το έτος 2019
Έγγραφο1690/277775/ 9-11-2019
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη

02.02.073.0845.01 Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

319,66 7.000,00

1.070,16

5.610,18

2

Δαπάνη δικαστικής απόφασης
αρ.Α206/2019 του Α’ Μον. Διοικ.
Πρωτοδικείου Χαλκίδας για
αποζημίωση στον Αθανάσιο
Αθηναίου λόγω ηθικής βλάβης για
ζημιά που υπέστη το όχημά του
λόγω τροχαίου ατυχήματος στη
θέση «Δερβένι» της Ε.Ο.
Χαλκίδας-Αιδηψού.
Κεφάλαιο:1.000€
Τόκοι: 111,12€

02.02.073.0892.01 Δαπάνες για
δικαστικές
αποφάσεις

1.111,12 100.000,00

57.673,22

41.215,66

3

Προμήθεια χάρτη, διαστάσεων
1Χ138, σε χοντρό χαρτί
300γραμμαρίων με απεικόνιση την
Κεντρική Ελλάδα για τις ανάγκες
του γραφείου του κ. Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας.
Έγγραφο 272504/7707/3-12-2019
του τμ. Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες

122,76

4

Προμήθεια τεσσάρων (4)
Χριστουγεννιάτικων δέντρων με
λαμπάκια και στολίδια για το
στολισμό του μεγάρου της ΠΕ
Εύβοιας για το έτος 2019
Έγγραφο 1689/277772/9-11-2019
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη

02.02.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες

960,00

5

Προμήθεια ειδών σφολιάτας,
αναψυκτικών, γλυκών,
βασιλόπιτας για όλους τους
υπαλλήλους της ΠΕ Εύβοιας
ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς
Έγγραφο1691/277787/ 9-11-2019
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη

02.02.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες

866,00 35.302,29
20.320,99

13.032,54

6

Επιστροφή παραβόλου στον
Κων/νο Βοκορόκου το οποίο εκ
παραδρομής κατατέθηκε σε
λανθασμένο τραπεζικό λογ. της
ΠΕ Εύβοιας
Έγγραφο 6362/2-12-2019 της

02.02.073.3199.01 Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 94,00 227.123,25

24.816,60 202.212,65
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2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων,
μελετών (Ε.Φ. 02071), ως εξής:

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1 δαπάνη προμήθειας 7 ελαστικών για τα ME
123055,ΜΕ 121120 ΙΧ, ΚΗΗ6149 της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας. Η δαπάνη
είναι ενταγμένη στο έργο «ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤ.ΜΗΧ.ΕΞ.& ΜΗΧ.ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ» στο
υποέργο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων &
μηχανολογικού εξοπλισμού ΠΕΕΥΒΟΙΑΣ
2019 ΣΑΕΠ 566
19REQ005955485 2019-12-03

Έγγραφο 273947/7871/04-12-2019 της ΔΤΕ
της ΠΕ Εύβοιας

3.550,00
02.02.071.9459.01

2

«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης έμπροσθεν
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κύμης» Χρηματοδότηση: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ
για το έτος 2019
Για το έτος 2020 34.400,00€
19REQ005973410 2019-12-05

40.000,00 02.02.071.9779.01

3

Κατασκευή νέου Αντλιοστασίου Λυμάτων
στην επέκταση του σχεδίου πόλεως
Μαντουδίου λόγω καταστροφής του
υφιστάμενου από τη θεομηνία Ζορμπάς.
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ για το έτος
2019
Για το έτος 2020 14.400,00€
19REQ005973870 2019-12-05

60.000,00 02.02.071.9783.01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2152

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.278836/4163/10/12/2019 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

Δ/νσης Ανάπτυξης

ΣΥΝΟΛΟ 3.473,54 369.425,54 103.880,97 262.071,03
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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 εξής:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την εργασία

αναβάθμισης του
συναγερμού στο

Διοικητήριο της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

74,40 15.334,82 13.064,06 2.196,36

2.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
υλικών για την

αναβάθμισης του
συναγερμού στο

Διοικητήριο της Π.Ε
Φωκίδας

02.04.073.1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

1.051,00 6.110,46 4.572,55 486,91

3.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

ανταλλακτικών για
την επισκευή των
Φωτοτυπικών

μηχανημάτων στο
γραφείο

Αντιπεριφερειάρχη
και στην Δ/νση
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.073.1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

300,00 6.110,46 5.623,55 186,91

4.

πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο
οποίος, θα

εκπροσωπήσει την
Π.Σ.Ε. ενώπιον του
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά ΣΤ’ Τμήμα),
στη δικάσιμο της
14/01/2020, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την

εντολή να
αποκρούσει την από
22 Νοεμβρίου 2018

και με αριθμό
κατάθεσης.

ΑΓΠΡ48726-11-
2018

αγωγή/προσφυγή
που η άσκησε

ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία
«ALPHADELTA

CONSTRUCTIONS
Α.Τ.Ε.» σύμφωνα
με την αριθμ.TT.

245120/1262/09.12.
2019 εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσία

02.04.073.1329.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

715,48 20.500,00 18.742,28 1.042,24

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
2.140,88 48.055,74 42.002,44 3.912,12
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2153

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. και Π.Υ
Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν αμοιβή ταχυδρομικών υπηρεσιών, προμήθεια
ανταλλακτικών, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, εργασίες μετατόπισης δικτύου ΟΚΩ,
υπηρεσίες συντήρησης δικτύου καταγραφής αιωρούμενων σωματιδίων, οικονομικού έτους
2019, ΠΕ Ευρυτανίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
278326/4876/11-12-2019 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 ταχυδρομικών

υπηρεσιών, προμήθεια ανταλλακτικών, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, εργασίες
μετατόπισης δικτύου ΟΚΩ, υπηρεσίες συντήρησης δικτύου καταγραφής αιωρούμενων
σωματιδίων, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ

ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή διακίνησης της
υπηρεσιακής
αλληλογραφίας και των
δεμάτων της
Π.Ε.Ευρυτανίας, των
Δ/νσεων της
Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Ν. Ευρυτανίας και του
Κέντρου Εκπ/κης &
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) στο
νομό Ευρυτανίας, με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς,
για τα έτη 2019-2020.
Έτος 2019: 200,00
Έτος 2020: 2.800,00
Σύνολο: 3.000,00
19REQ006005153

03.073.

0823.01
Ταχυδρομικά 200,00 9.000,00 6.000,00 2.800,00

2

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
υπηρεσίας συντήρησης –
συνέχισης λειτουργίας του
Δικτύου καταγραφής
αιωρούμενων σωματιδίων
ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα,
στην Π.Στ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, σε
εφαρμογή των διατάξεων
της ΚΥΑ 14122/549/Ε103
(ΦΕΚ488/Β/2011) περί
Μέτρων για τη βελτίωση
της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, για τα έτη
2019-2020-2021.
Έτος 2019: 1.612,00
Έτος 2020: 1.612,00

03.073.

0899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

1.612,00 32.000,00 28.741,01 1.646,99

ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ



53

Έτος 2021: 1.612,00
Σύνολο: 4.836,00
19REQ005916217

3

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
και τις εργασίες για τις
ανάγκες κίνησης και
λειτουργίας του
εκχιονιστικού ΜΕ133079
ΙΧ 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.
19REQ005991823

03.071.

9459.01
Διάφορα Έργα 2.210,31 928.952,45 503.718,03 423.024,11

4

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
και τις εργασίες
συντήρησης και επισκευής
των ΚΗΥ9389 και
ΚΗΥ9365 ημιφορτηγών
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.
19REQ005840702

03.071.

9459.01
Διάφορα Έργα 1.339,20 928.952,45 505.928,34 421.684,91

5

Η δαπάνη αφορά την 1η
εντολή πληρωμής
‘’Μετατόπισης Δικτύου
ΟΚΩ’’ στα πλαίσια του
έργου ‘Συντήρηση –
αποκατάσταση βλαβών,
βελτίωση οδικής
ασφάλειας και επαρχιακού
οδικού δικτύου
Π.Ε.Ευρυτανίας 2018’’
σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 17/2019 απόφαση
του Π.Σ. της Π.Στ.Ε. περί
έγκρισης Τεχνικού
Προγ/τος 2019
Π.Ε.Ευρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο (ΚΑΠ
2019)

19REQ005917701

03.071.

9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντ

αι ειδικά

(μετατόπιση
δικτύων ΟΚΩ)

1.773,24 699.676,09 551.434,84 146.468,01
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2154

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση 2019
της Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
279927/3457/11/12/2019 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 τις απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου

2014ΕΠ56600015 από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των
Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση 2019 της
Π.Ε. Ευρυτανίας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

6

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
εργασιών για επισκευές
και ελαιοχρωματισμό
εσωτερικών χώρων στο
ΚΕΣΥ και στη ΔΤΕ της
Π.Ε.Ευρυτανίας, κατόπιν
αυτοψίας των υπαλλήλων
του τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος της ΔΤΕ
στους χώρους αυτούς.

19REQ005947030

03.071.

9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 2.850.00 473.000,00 430.450,73 39.699,27

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

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

2014ΕΠ56600015 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ 3.819,20€

2.

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

2014ΕΠ56600015 ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ
Ο.Ε. 3.906,00€

3.

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

2014ΕΠ56600015 ΓΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4.960,00€
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4.

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

2014ΕΠ56600015 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.510,00€

5.

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

2014ΕΠ56600015 ΖΑΡΑΒΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 1.984,00€

6.

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

2014ΕΠ56600015 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 3.174,40€

7.

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

2014ΕΠ56600015 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.472,00€

8.

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

2014ΕΠ56600015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ 3.571,20€

9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση
2019, για τη μεταφορά Μηχανημάτων
Έργου ιδιοκτησίας ΠΕ Ευρυτανίας για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου ΔΕ
Ασπροποτάμου και ΔΕ Καρπενησίου

2014ΕΠ56600015 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 3.100,00€

10.

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

2014ΕΠ56600015 ΖΑΡΑΒΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 6.609,20€

11.

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

2014ΕΠ56600015 ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.472,00€

12.

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

2014ΕΠ56600015 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.472,00€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2155

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2019 για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019 Π.Ε.
Βοιωτίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 277963-6704/10-
12-2019 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
A) Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

Β) Διορθώνει την αρ. 2060 απόφασή της, ως προς τον α/α 3 (πράξη 39/3-12-19) από
το λανθασμένο ποσό των 75,00 € (όπως εκ παραδρομής ζητήθηκε) στο ορθό των 165,00€.

13.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4.960,00€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού ποσού
στο ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ,
επειδή δεν έγινε χρήση του
παραβόλου ,για το σκοπό που
εκδόθηκε , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές Επιστροφές
Εσόδων 101,00 5.000,00 3.196,50 1.803,50

2

Επιστροφή χρηματικού ποσού
στη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -
ΜΑΡΙΑ, επειδή δεν έγινε η
μεταβίβαση του ΖΚΗ 9737
αυτ/του , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές Επιστροφές
Εσόδων 165,00 5.000,00 3.361,50 1.638,50

3

Αμοιβή στο Δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση
ΕΘΝΙΚΟ καιΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,
στη δικάσιμο 08-01-20 ,
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 814,68 42.000,00 22.544,24 19.455,76

4

Αμοιβή στο Δικηγόρο που θα
οριστεί για την υπόθεση
Ε.Λ.Τ.Α , στη δικάσιμο 23-01-
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 520,80 42.000,00 23.358,92 18.641,08

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.601,48 47.000,00 26.720,42 20.279,58

ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ



57

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2156

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης α) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και β)τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019, για δαπάνες,
προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019 .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
280251/8102/11/12/2019 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:

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Μονομελές
Β΄Τμήμα)-(προσφυγή
“ΝΙΟΒΗ Α.Τ.Ε.”)

Έγγραφο 15779/90/9-12-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
02

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16 111.005,68 102.982,41 8.023,27

2

Δαπάνη για την
“Συντήρηση λειτουργίας
καταγραφής αιωρούμενων
σωματιδίων ΠΜ10 στην
ατμόσφαιρα”

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-
Έτος 2020: 1.612,00€
Έτος 2021: 1.612,00€

Έγγραφο 4596/260550/19-
11-2019 Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού

19REQ 005916217 2019-11-
26

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

1.612,00 289.934,03 276.254,32 13.679,71

3

Δαπάνη προμήθειας
ανταλλακτικών για το
χλοοκοπτικό μηχάνημα
που χρησιμοποιείται για
την συντήρηση του κήπου
στο Διοικητήριο της Π.Σ.Ε.
επί της οδού Λ. Καλυβίων
2-Λαμία

Έγγραφο 268676/14903/28-
11-2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

02.01.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

100,00
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Β. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2019, ως εξής:

4

Δαπάνη προμήθειας δύο
(2) μπαρών με
τηλεχειρισμό τύπου Π για
τις ανάγκες ελέγχου του
χώρου στάθμευσης του
κτιρίου επί της Υψηλάντη 1-
Λαμία

Έγγραφο 275514/15161/6-
12-2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ 005992878 2019-12-
09

02.01.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

1.500,00

5

Δαπάνη προμήθειας και
τοποθέτησης ραφιών
(τύπου DEXION) για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Αλιευτικής Πολιτικής

Έγγραφο 265580/936/26-11-
2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Αλιευτικής
Πολιτικής

19REQ 005909890 2019-11-
26

02.01.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

1.845,12 45.000,00 34.787,31 10.212,49

6

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου λόγω μη
χρήσης στον Παναγιώτη
Παπαιωάννου του
Γεωργίου

Έγγραφο 22036/19-11-2019
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών
Π.Ε.Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

75,00

7

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου λόγω μη
χρήσης στον Ιωάννη
Στεφανούρη του Παναγιώτη

Έγγραφο 22008/19-11-2019
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών
Π.Ε.Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

75,00

8

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στην
“ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ GROUP AE”
το οποίο κατατέθηκε σε
λογαριασμό της Π.Σ.Ε. εκ
παραδρομής

Η αριθμ. 276851/8024/9-12-
2019 αίτηση της ανωτέρω
εταιρίας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

516,00 30.191,81 27.663,31 2.828,50

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 6.106,28

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2157

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020, 2021 & 2022», ΠΕ
Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
276/273622/04/12/2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την παρακάτω επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 221, περί Οργάνων

Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)» για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών

στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020, 2021 & 2022».
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης:

1

Δαπάνη υλοποίησης του
έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ”

Έγγραφο 279422/15311/10-
12-2019 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων

02.01.071.9776.
01

Εκτέλεση
εγγειοβελτιωτικών

έργων

87.000,00

2

Δαπάνη υλοποίησης
προγραμματικής σύμβασης
με το Δήμο Αμφίκλειας -
Ελάτειας για το έργο
“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Σ.
ΜΠΡΑΛΟΥ”

Έγγραφο 236083/13381/22-
10-2019 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων

19REQ005740492 2019-10-
22

02.01.071.9776.
01

Εκτέλεση
εγγειοβελτιωτικών

έργων

74.400,00 420.000,00 67.248,76 352.751,24

3

Δαπάνη για προμήθεια
κλιματιστικών (ψύξη-
θέρμανση) για τις ανάγκες
των κτιρίων πρώην
ΥΕΒ/ΠΣΕ

Έγγραφο 254257/14230/12-
11-2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ006000136 2019-12-
10

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

26.150,00 2.265.000,00 1.403.754,93 861.245,07

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 187.550,00
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1. Κωνσταντίνος Κούτρας Π.Ε. Γεωπόνων , με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της
Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής με αναπληρωτή του τον Ιωάννη
Φράγκο Π.Ε. Γεωπόνων , με βαθμό Α΄ υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας.

2. Γλυκερία Νιαβή Π.Ε. Γεωπόνων, με βαθμό Α΄ υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής
& Αλιευτικής Πολιτικής με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Φλώρο Π.Ε.
Γεωπόνων, με βαθμό Α’ υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής
Πολιτικής.

3. Ιωάννης Τζήκας Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βαθμό Α΄, υπάλληλο της
Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής με αναπληρωτή του τον Κων/νο
Ράμμο Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας , με βαθμό Β΄, υπάλληλο της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού , Αξιολόγησης Προσφορών και
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης ορίζεται η Γλυκερία Νιαβή με αναπληρωτή της τον
Κωνσταντίνο Κούτρα.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων
Υπηρεσιών, στο κτίριο της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και θα λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης τα πρακτικά της
ανωτέρω επιτροπής, θα υποβάλλονται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (Επιτροπή κατακύρωσης του διαγωνισμού) για την κατά νόμο έγκριση.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε τα εξής: ”Δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε τον
διαγωνισμό…..
Για αυτό θα συμφωνήσουμε με την συγκρότηση της Επιτροπής, ζητώντας να αυξηθεί ο
αριθμός των μελών της, με την προσθήκη δύο επιστημόνων που θα προτείνει
πανελλαδικός επιστημονικός φορέας που σχετίζεται με την κουνουποκτονία.
Διαφορετικά θα ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ.
Υπενθυμίζουμε ταυτόχρονα πως …… Επιμένουμε, όμως στην πραγματοποίηση ευρείας
σύσκεψης για την συζήτηση της αποτελεσματικότητας της περσινής κουνουποκτονίας αλλά
και για αναζήτηση πιο σύγχρονων μεθόδων.

Με τον κ. Χρονά συμφώνησε και ο κ. Σκούρας .
Η κ. Μπατζελή ψήφισε ναι, υπό την προϋπόθεση διεύρυνσης της συνεργασίας της

επιτροπής .
Ο κ. Δούρος επί την ευκαιρία του εν λόγω θέματος, πρότεινε και την γενικότερη

συζήτηση της Κουνουποκτονίας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2158

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 40ο: Παραχώρηση άλλου χώρου, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν.
Φωκίδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Δ.Δ.Ο
263808/3938/22-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας προς την Επιτροπή και το υπ’ αριθμ. 786/327672/17-12-2019 έγγραφο
του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Φωκίδας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μεταστέγαση της υπηρεσίας αυτής από τον γ΄ όροφο του Διοικητηρίου

της Π.Ε. Φωκίδας στον α΄ όροφο και εντός του χώρου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Κτηνιατρικής και την παραχώρηση του χώρου αυτού για οκτώ έτη.

* Ο κ. Ευστάθιος Σταυριανός Προϊστάμενος του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης &
Ελέγχων Ν. Φωκίδας, της Δ/νσης αποκεντρωμένων υπηρεσιών Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδας, ευρισκόμενος στην συνεδρίαση μετά του κ. Ευθυμίου Δελή, μετέφερε τις
ευχαριστίες της προϊσταμένης αρχής του αλλά και του ιδίου προς την Περιφέρεια,
δηλώνοντας ότι: «Πραγματικά αν δεν υπήρχατε εσείς να μας δώσετε το χώρο να
στεγαστούμε δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και να στηθεί η υπηρεσία». Στη
συνέχεια κατέθεσε τη θέση της υπηρεσίας απέναντι στο ζήτημα της μετακίνησής τους
προβάλλοντας τους προβληματισμούς της.

* Εκφράστηκαν προβληματισμοί από τα μέλη, γύρω από το:
- Γιατί το θέμα ήρθε προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή _ αν και αποτελεί

αρμοδιότητά της η παραχώρηση χώρου _ θεωρώντας ότι είναι ένα ζήτημα που μπορεί να
διευθετηθεί από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη της οικείας ενότητας.

Η κ. Μπατζελή ανέφερε ότι “υπάρχει ένας Γραφειοκρατικός Κόσμος που δεν
μπορούμε να λύσουμε” και πρότεινε να λυθεί το θέμα από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη της
οικείας ενότητας .

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε ότι “όλοι επισημαίνουμε και συμφωνούμε ότι δεν μπορούν δύο
υπηρεσίες να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γραφείο”. Συμφώνησε με την εισήγηση
με την προϋπόθεση να δημιουργηθεί ξεχωριστός χώρος, αλλιώς να βρεθεί άλλος χώρος
στο ίδιο κτίριο να τοποθετηθεί η Υπηρεσία .

Ο κ. Χρονάς δεν δέχτηκε την συζήτηση του θέματος και πρότεινε να το λύσει η
εκτελεστική εξουσία .

Ο κ. Περιφερειάρχης συνόψισε την συζήτηση του θέματος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν
υπάρχει διάθεση υποτίμησης αλλά και υπερτίμησης των προβληματισμών που τέθηκαν,
δηλώνοντας τα εξής:

“Επειδή τετραγωνικά υπάρχουν, τεχνικές λύσεις υπάρχουν... προτείνω να
προχωρήσουμε και αν πέφτουμε έξω... και πάλι είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2159

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Αναστασία Μίλη

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος
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Βασίλειος Σιαλμάς

Γεώργιος Σκούρας

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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	ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 274030
	Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2113
	Εγκρίνει τον ορισμό των μελών διεξαγωγής και αξιολ

	ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 274030
	Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 274030/1401/04
	Α/Α
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
	ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
	(Αποζημίωση / ώρα εργασίας) 
	€
	ΕΠΙΣΙΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
	(Αποζημίωση / ώρα εργασίας) 
	€
	Αναμονή 
	(Σταλία) 
	€
	1
	ΠροωθητήρεςD6 ή D7 έως 140 HP
	50,00
	60,00
	5,00
	2
	Προωθητήρες D7                               
	60,00
	70,00
	5,00
	3
	ΠροωθητήρεςD8                                     
	70,00
	80,00
	5,00
	4
	Προωθητήρες D9                                    
	80,00
	90,00
	5,00
	5
	Διαμορφωτήρες
	45,00
	55,00
	5,00
	6
	Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω                
	40,00
	50,00
	5,00
	7
	Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ                              
	40,00
	50,00
	5,00
	8
	Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω                      
	55,00
	65,00
	5,00
	9
	Φορτωτές έως 90ΗΡ                                 
	35,00
	45,00
	5,00
	10
	Φορτωτές από 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ                     
	40,00
	50,00
	5,00
	11
	Φορτωτές από 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ     
	45,00
	55,00
	5,00
	12
	Φορτωτές από 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ                    
	50,00
	60,00
	5,00
	13
	Φορτωτές από 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ                    
	55,00
	65,00
	5,00
	14
	Φορτωτές από 181 ΗΡ και άνω                       
	60,00
	70,00
	5,00
	15
	Αεροσυμπιεστής 160κπ με 2 κρουστικά               
	30,00
	40,00
	5,00
	16
	Δονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ                  
	30,00
	40,00
	5,00
	17
	Ανυψωτικός γερανός                                
	40,00
	50,00
	5,00
	18
	Καλαθοφόρο
	45,00
	55,00
	5,00
	19
	Εκχιονιστικό        
	100,00
	110,00
	5,00
	20
	Αλατοδιανομέας - λεπίδα
	50,00
	60,00
	5,00
	21
	Βαγοτρίλ (Αεροσυμπιεστής)
	60,00
	70,00
	5,00
	22
	Όχημα Χορτοκοπτικό
	43,00
	53,00
	5,00
	23
	BOΒCAT
	20,00
	30,00
	5,00
	24
	Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό
	50,00
	60,00
	5,00
	25
	UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και π
	55,00
	65,00
	5,00
	26
	Τρακτέρ με μαχαίρι
	30,00
	40,00
	5,00
	27
	Φορτηγό Ω.Φ. 0- 10 ton
	25,00
	28
	Φορτηγό Ω.Φ 10 - 15 ton
	30,00
	29
	Φορτηγό Ω.Φ 15 ton και άνω  
	40,00
	30
	Μηχανικό Σάρωθρο
	40,00
	50,00
	5,00
	τσιμέντο – προσωπικό)
	400,00
	450,00
	32
	45,00
	50,00
	33
	Αποφρακτικό όχημα (κατ’αποκοπή)
	200,00
	250,00
	34
	ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ πλατφόρμα σε ακτίνα έω
	230,00
	250,00
	35
	Άνω των 35-40 ΧΜ η παραπάνω
	μεταφορά προσαυξάνεται κατά 50,00€
	ανά 10 ΧΜ
	230+50€/10km
	250+50€/10km
	1) Διαμορφωτήρας (GRADER) :(50,00 ΕΥΡΩ)
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