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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 4

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας (Αινιάνων 6 - 8, Λαμία), σήμερα 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
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 Σπανού. Δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 18332/94/24-01-2020 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη
της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει
επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 3/21-01-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (υποέργο: 14
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη
2018-2019).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου από ρέμα Αρβανίτη Αγίας Βλαχέρνας έως διασταύρωση με
επαρχιακή οδό Αγαλιανού - Σαρκίνης», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τακτική συντήρηση των οχημάτων & μηχανημάτων έργων
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της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2019», προϋπολογισμού 73.444,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38
Λαμίας - Καρπενησίου», προϋπολογισμού 302.439,02 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Αγροτική οδοποιία Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 1.100.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1955/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
και έγκριση του νέου αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης του 4ου υποέργου: «Αποκατάσταση
βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (τμήμα Ροβιές – Ιστιαία - Κανατάδικα), 26 (τμήμα Μονοκαρυά
- Κρυονερίτης) & 27 (τμήμα Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες)», προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με
ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 8ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1958/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
και έγκριση του νέου αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης του 7ου υποέργου: «Καθαρισμός,
άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Ξηριά & των
παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)»,
προϋπολογισμού της μελέτης δημοπράτησης 25.000.000,00 €, Π.Ε. Εύβοιας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση μηχανημάτων έργου, ιδιοκτησίας “Χιονοδρομικού Κέντρου
Καρπενησίου A.E.”, στην Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1989/19-11-2019 (ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί αναπροσαρμογής του μηνιαίου μισθώματος του κτιρίου
«Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ», επί της Λ. Καλυβίων 2».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, δημόσιων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-
20.
ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, ως
προς την ώρα εκτέλεσης αυτών, για το σχολικό έτος 2019-2020.
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου ελιάς, τα έτη 2020 και 2021
στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20 € με ΦΠΑ και β) των όρων
της σχετικής διακήρυξης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους
2020, (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

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, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
3. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι, “με δεδομένο πως η
συγκεκριμένη Επιτροπή γίνεται λίγο πριν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν θα
θέσουν ως Παράταξη άλλο ζήτημα… Θα δώσουν βάρος στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Άλλωστε, υπάρχει δέσμευση πως τα εκκρεμή ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής”.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 3/21-01-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 3/21-01-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 100

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (υποέργο: 14
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη
2018-2019).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12211/494/17-01-
2020 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 τη δαπάνη, ποσού 12.369,00 € με Φ.Π.Α. 24%, στον “ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟ”,

για τη διευθέτηση και τη διαμόρφωση της κοίτης των υδατορεμάτων “Καραγκιόζη” και “Aη
Γιάννη”, πλησίον των εκβολών του (θέση Παλαιομάγαζα), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ψηφίζει την εισήγηση. Επέμεινε, όμως, “να διορθωθεί ο τίτλος
και να προσδιορίζονται σαφώς η ημερομηνία και το έκτακτο που επέβαλε τη δαπάνη, όπως
γίνεται στις εισηγήσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. Άλλωστε, το συγκεκριμένο ζήτημα έγκαιρα και
κατ΄επανάληψη έχει σημειωθεί στην υπηρεσία…”. Έθεσε, επίσης, ζήτημα ιδιωτικοποίησης των εν
λόγω διαδικασιών, ζητώντας τη σύσταση δημόσιας υπηρεσίας και την αποτίμηση της σημερινής
κατάστασης.

Ο κ. Αναγνωστάκης επισήμανε ότι “δαπανώνται αρκετά χρήματα στις εργασίες
αποχιονισμού και γίνεται κατάχρηση της απευθείας ανάθεσης”, ενώ δήλωσε πως, “εάν γίνει
λελογισμένη χρήση και ομογενοποιηθούν τα πράγματα προχωρώντας σε διαγωνισμό, θα
εξασφαλιστεί καλή έκπτωση”. Ζήτησε, επίσης, ανανέωση του στόλου ιδιαίτερα στην Π.Ε.
Ευρυτανίας και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με τις ακόλουθες σκέψεις:

- “Να γίνει προγραμματισμός αναφορικά με τον στόλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και

- Να μπει περιορισμός στις απευθείας αναθέσεις”.
Ο κ. Δούρος ζήτησε “το θέμα του στόλου να συζητηθεί σε συνάρτηση με το θέμα του

προσωπικού”, όπως έγινε και στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΕΝΠΕ. Να γίνει, επίσης,
“ολική καταγραφή των μηχανημάτων που διαθέτει κάθε Περιφερειακή Ενότητα”, με την
επισήμανση ότι “ο κεντρικός άξονας πρέπει να κινείται από την Περιφέρεια”.

Η κ. Μπατζελή συμφώνησε με τις προτάσεις των συναδέλφων της για την αναγκαιότητα
καταγραφής του στόλου των μηχανημάτων, το κόστος και τα αποτελέσματα των εργασιών, την
απασχόληση και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και κατά
την ανάθεση. Τόνισε, επίσης, ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επισπευσθεί, διότι άμεσα θα
αλλάξει και η Πολιτική Προστασία και η Διαχείριση Κινδύνων από την κεντρική εξουσία.

Πρόσθεσε, ωστόσο, μια επιπλέον παράμετρο, αυτή της απαραίτητης ανακατανομής
αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφερειών και Δήμων. “Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως και όλες
θα πρέπει να επανεξετάσουν τις αρμοδιότητές τους, τη σχέση και συνεργασία της με τους Δήμους,
να εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση των καταστροφών. Θέμα,
το οποίο πρέπει να τους απασχολήσει από νωρίς, διότι είναι και προς όφελος των πολιτών”.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Τασιός,
παρείχε διευκρινίσεις επί του θέματος, αναφέροντας πως “ένα κομμάτι του έργου γίνεται με
διαγωνιστική διαδικασία κι ένα άλλο με μνημόνια συνεργασίας με ιδιώτες”. Όσον αφορά δε στην
ανανέωση του στόλου, δήλωσε πως αυτή κοστίζει ακριβά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 101

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου από ρέμα Αρβανίτη Αγίας Βλαχέρνας έως διασταύρωση με
επαρχιακή οδό Αγαλιανού - Σαρκίνης», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8912/79/14-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

«Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου από ρέμα Αρβανίτη Αγίας Βλαχέρνας έως διασταύρωση με
επαρχιακή οδό Αγαλιανού - Σαρκίνης», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

2. Ορίζει:
α) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως την υπηρεσία, που θα

διενεργήσει τη δημοπρασία, για την ανάθεση του έργου του θέματος.
β) Τον κ. Δημήτριο Πεταρούδη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο

ΕΣΗΔΗΣ.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει

συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα, όπως:

- Να προβαίνει στη συγκρότηση της Επιτροπής, που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία.

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

- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.

- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
στους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων.

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

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

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

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

- Δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4, παραγ. 4.2 α της
διακήρυξης),

- Δια του προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
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της «Επικοινωνίας», με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,

- Μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να
εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παραγ. 4.2 ε της διακήρυξης,

- Να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών),
βάση του ανωτέρου άρθρου.

β) Την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια κλήρωσης, σε
περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 102

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τακτική συντήρηση των οχημάτων & μηχανημάτων έργων
της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2019», προϋπολογισμού 73.444,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12023/101/17-01-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/10-12-2019 (ολοκληρώθηκε στις 16-01-2020) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τακτική συντήρηση των
οχημάτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2019», προϋπολογισμού
73.444,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών & οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους τις παρακάτω επιχειρήσεις, γιατί οι προσφορές
τους είναι πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές:
Α. «ΜΠΑΝΙΑΣ ΒΑΪΟΣ», με προσφορά ανά ομάδα ως εξής:

Ομάδα 1: 1.206,20 €
Ομάδα 2: 429,20 €
Ομάδα 3: 828,80 €
Ομάδα 4: 740,00 €
Ομάδα 5: 954,60 €
Ομάδα 6: 688,20 €
Ομάδα 14: 1.813,00 €
Σύνολο: 6.660,00 €

Β. «ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με προσφορά ανά ομάδα ως εξής:
Ομάδα 7: 7.739,00 €
Ομάδα 8: 3.910,00 €
Ομάδα 9: 7.305,00 €
Ομάδα 10: 2.435,00 €
Ομάδα 11: 6.084,00 €
Ομάδα 12: 2.808,00 €

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5



7

Ομάδα 13: 858,00 €
Ομάδα 15: 5.526,39 €
Σύνολο: 36.665,39 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 103

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38
Λαμίας - Καρπενησίου», προϋπολογισμού 302.439,02 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12628/504/17-01-
2020 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 υπ΄αριθμ. Ι/16-12-2019 (ολοκληρώθηκε στις 20-12-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 86545, του έργου: «Αποκατάσταση
κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου», προϋπολογισμού
302.439,02 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 137946 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης σαράντα εννέα και μηδέν εννέα τοις εκατό (49,09%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 104

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Αγροτική οδοποιία Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 1.100.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 268/13130/20-01-
2020 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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/14-01-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 83665, του έργου: «Αγροτική οδοποιία Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 1.100.000 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής εταιρείας «ΛΑΤΩ ΑΤΕ».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική εταιρεία «ΛΑΤΩ
ΑΤΕ», που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 53,67%.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης προκύπτουν, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις (στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών).

β) Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 35 και 36
του Ν. 4129/2013), εφόσον απαιτείται.

γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
έπειτα από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.

Η κ. Μπατζελή ανέφερε πως “το Κωπαϊδικό πεδίο είναι μια τεράστια αγροτική ενότητα
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γης με 900 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και έχει
μεγάλες ανάγκες συντήρησης, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να πηγαίνουν στα χωράφια τους οι
καλλιεργητές.

Υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων για την αγροτική οδοποιία μεταξύ της Περιφέρειας
και των 4 Δήμων (Λιβαδειά, Ορχομενού, Αλιάρτου - Θεσπιών, Θηβών), που έχουν εδαφικά όρια
εντός της Κωπαΐδας, δηλαδή εάν είναι αρμοδιότητα των Δήμων ή της Περιφέρειας. Έχει
συμφωνηθεί ότι θα πρέπει να υπάρξει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή της
Νομικής Υπηρεσίας του αρμόδιου υπουργείου. Ερωτάται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και
Περιφερειάρχης για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει σχετικά με την νομική διερεύνηση του
θέματος. Στα πλαίσια αυτής της διάστασης απόψεων μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας έμεινε εκτός
Προγραμματικής Σύμβασης και φυσικού αντικειμένου της αγροτικής οδοποιίας Κωπαΐδας και άρα
αυτής της προκήρυξης, ο Δήμος Λιβαδειάς.

Με αυτή την προκήρυξη θα καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ενός
μόνο τμήματος, σε επίπεδο κάποιου ή κάποιων οδικών αξόνων. Οι ανάγκες συντήρησης της
αγροτικής οδοποιίας απαιτούν μόνιμη λειτουργία μηχανημάτων έργου (γκρέιντερ κλπ), τα οποία
είχε ο Οργανισμός Κωπαΐδας σε συνεργασία με τους Δήμους, οι δαπάνες των οποίων προφανώς
καλύπτονται και από το τέλος που πληρώνουν οι αγρότες. Θα πρέπει να εξαντλούνται οι
προσπάθειες πρόσληψης μόνιμων χειριστών (γκρέιντερ και εκσκαφέα) για απασχόληση 12
μηνών κάθε χρόνο και όχι κάποιων μηνών, για την αποτελεσματική συντήρηση της αγροτικής
οδοποιίας και ομοίως για τον τακτικό καθαρισμό των αρδευτικών αυλάκων και την απρόσκοπτη
διαχείριση των υδάτων άρδευσης στο σύνολο του Κωπαϊδικού πεδίου”.

Σε αυτή τη βάση η κ. Μπατζελή δήλωσε πως ως Παράταξη ψηφίζουν θετικά, για να
προχωρήσουν οι εργασίες και να επισπευσθούν οι ενέργειες υπογραφής της σύμβασης, ώστε
να ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσα, πριν τον Απρίλιο - Μάιο, που μπαίνουν οι αγρότες για την
καλλιέργεια των χωραφιών (βαμβάκι κλπ).

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η αντιμετώπιση των ζητημάτων, που αφορούν στην
αξιοποίηση της Κωπαΐδας, δεν μπορεί να γίνεται σαν ένα οποιοδήποτε έργο και αποσπασματικά.
Η Κωπαΐδα είναι μια ενιαία περιοχή αρδευόμενης αγροτικής καλλιέργειας, όπου
αυτοαπασχολούνται εκατοντάδες μικροκαλλιεργητές… Χρειάζεται ολοκληρωμένες, μόνιμα
επαναλαμβανόμενες, σταθερές παρεμβάσεις και συντήρηση, με συγκεκριμένο σχέδιο, που μόνο
ένας αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα φορέας μπορεί να εξασφαλίσει”. Έχοντας την εμπειρία
της λειτουργίας του καταργηθέντος Οργανισμού της Κωπαΐδας και διαφορετική αντίληψη για τη
διαχείριση των αναγκών της, δήλωσε πως απέχουν ως Παράταξη από την ψηφοφορία για τα
συγκεκριμένα έργα… “Πίστευαν και πιστεύουν πως θα ήταν αποτελεσματικότερο και σε όφελος
του δημοσίου συμφέροντος αυτά τα έργα να τα αναλάμβανε ένας δημόσιου χαρακτήρα τεχνικός
φορέας κατασκευών και συντήρησης, με επαρκή μέσα και κατάλληλο προσωπικό”.

Ο κ. Αναγνωστάκης υπενθύμισε πως επανειλημμένως έχουν ζητήσει ως Παράταξη να
έρθει χωριστά ως θέμα το Κωπαϊδικό Πεδίο. Αναγνωρίζοντας την καλή έκπτωση που δόθηκε
στο έργο, ζήτησε “να προγραμματιστεί - δρομολογηθεί η διαχείριση του ζητήματος και μαζί με την
Κωπαΐδα να κατατεθεί πρόταση από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Οικονομική Επιτροπή για
τον επαναπροσδιορισμό των αρχών αποδοχής των ποσοστών έκπτωσης αλλά και του θεσμικού
πλαισίου επανακαθορισμού τους, σε συνάρτηση πάντα με την ποιότητα των έργων”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 105

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1955/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
και έγκριση του νέου αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης του 4ου υποέργου: «Αποκατάσταση
βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (τμήμα Ροβιές – Ιστιαία - Κανατάδικα), 26 (τμήμα Μονοκαρυά
- Κρυονερίτης) & 27 (τμήμα Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες)», προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με
ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 288889/8281/20-01-
2020 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
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1955/2019 απόφασή της (πρακτικό 37/19-11-2019, Θέμα 11ο,

ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ) περί έγκρισης του πρακτικού Ι και κατακύρωσης της σύμβασης του 4ου
υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (τμήμα Ροβιές – Ιστιαία -
Κανατάδικα), 26 (τμήμα Μονοκαρυά - Κρυονερίτης) & 27 (τμήμα Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες)»,
προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των
υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-
10-2018», στην Ε/Ε «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του ΖΗΣΗ Ε.Δ.Ε.».

2. Εγκρίνει:
α) το υπ΄αριθμ. ΙΙ/16-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στον

έλεγχο των οψιγενών μεταβολών του προσωρινού μειοδότη και την υποβολή νέας εισήγησης για
την ανάθεση της σύμβασης,

β) το νέο αποτέλεσμα από τη διαπραγμάτευση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το ως
άνω πρακτικό και τον συνημμένο αυτού πίνακα ΙΙΙ, από τα οποία προκύπτει ότι αποβάλλεται
από τη διαγωνιστική διαδικασία ο προσωρινός ανάδοχος Ε/Ε «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του
ΖΗΣΗ Ε.Δ.Ε.», δίχως να καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που είχε προσκομίσει και
αναδεικνύεται ως πρώτος μειοδότης, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, ο επόμενος κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος οικονομικός
φορέας, ήτοι η Ε/Ε «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με προσφερόμενη από αυτήν έκπτωση
43,79% (σαράντα τρία και εβδομήντα εννέα τοις εκατό).

3. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω Ε/Ε, επιφυλασσομένων των διατάξεων
του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Χρονάς υπενθύμισε την καταγεγραμμένη τοποθέτηση της Παράταξής του στην
αριθμ. 1955/2019 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δήλωσε πως “δεν έχουν
αντίρρηση στην αντικατάσταση του αναδόχου από τον 2ο μειοδότη, εφόσον αυτός που κηρύχθηκε
προσωρινός μειοδότης απεβίωσε και η διαφορά στις εκπτώσεις μεταξύ 1ου και 2ου είναι μικρή και
άρα η Περιφέρεια δεν επιβαρύνεται σημαντικά [παρακράτηση της εγγυητικής επιστολής του 1ου
μέχρι του ύψους 11.055 €, που αντιστοιχεί στην διαφορά έκπτωσης (0,67 %)]”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, υπενθυμίζοντας ξανά την άποψή του,
ότι “δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε”.

Η κ. Μπατζελή καταψήφισε την εισήγηση, επικαλούμενη το σκεπτικό που είχε εκφράσει
για το σύνολο των έργων αυτών.

Ο κ. Σιαλμάς ζήτησε σε αυτές τις περιπτώσεις να βλέπουν μακρόπνοα, ώστε τα έργα
που γίνονται, να ολοκληρώνονται με επιτυχία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 106

ΘΕΜΑ 8ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1958/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
και έγκριση του νέου αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης του 7ου υποέργου: «Καθαρισμός,
άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Ξηριά & των
παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 288069/8257/20-01-
2020 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. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1958/2019 απόφασή της (πρακτικό 37/19-11-2019, Θέμα 14ο,

ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ) περί έγκρισης του πρακτικού Ι και κατακύρωσης της σύμβασης του 7ου
υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων
ποταμού Ξηριά & των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του
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έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην
περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα
καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018», στην Ε/Ε «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
του ΖΗΣΗ Ε.Δ.Ε.».

2. Εγκρίνει:
α) το υπ΄αριθμ. ΙΙ/14-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στον

έλεγχο των οψιγενών μεταβολών του προσωρινού μειοδότη και την υποβολή νέας εισήγησης για
την ανάθεση της σύμβασης,

β) το νέο αποτέλεσμα από τη διαπραγμάτευση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το ως
άνω πρακτικό ΙΙ και τον συνημμένο αυτού πίνακα ΙΙΙ, από τα οποία προκύπτει ότι αποβάλλεται
από τη διαγωνιστική διαδικασία ο προσωρινός ανάδοχος: Ε/Ε «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του
ΖΗΣΗ Ε.Δ.Ε.», δίχως να καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που είχε προσκομίσει και
αναδεικνύεται ως πρώτος μειοδότης, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, ο επόμενος κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος οικονομικός
φορέας, ήτοι η Ε/Ε «EXELIXIS ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.», με προσφερόμενη από αυτήν έκπτωση
51,77% (πενήντα ένα και εβδομήντα επτά τοις εκατό).

3. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω Ε/Ε, επιφυλασσομένων των διατάξεων
του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Η κ. Μπατζελή καταψήφισε την εισήγηση, επικαλούμενη το σκεπτικό που είχε εκφράσει
για το σύνολο των έργων αυτών.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως, “εφόσον ο ανάδοχος, που κηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης,
απεβίωσε και η διαφορά ποσοστών έκπτωσης μεταξύ 1ου και 2ου ήταν 9,91 %, που αντιστοιχεί σε
148.650 €, δεν είναι συμφέρον για την Περιφέρεια να επιμείνει στην ίδια διαδικασία της
διαπραγμάτευσης”. Για αυτό προτείνουν ως Παράταξη “τη ματαίωση του συνοπτικού
διαγωνισμού με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης και επανάληψη με ανοιχτή δημόσια διαδικασία.
Υπάρχει ήδη καθυστέρηση 1,5 χρόνου, εξαιτίας της καθυστέρησης της χρηματοδότησης του
Υπουργείου, των μελετών και της γραφειοκρατίας για εργασίες που έπρεπε να γίνουν
επειγόντως… Δυστυχώς, πρέπει να επιταχύνουν, για να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν… Να είναι η
Περιφέρεια σε επιφυλακή”. Σε αυτή τη βάση και υπενθυμίζοντας την τοποθέτηση της Παράταξής
του στην Οικονομική Επιτροπή, όπως και στο προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ.
Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, υπενθυμίζοντας ξανά την άποψή του,
ότι “δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 107

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)»,
προϋπολογισμού της μελέτης δημοπράτησης 25.000.000,00 €, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 294552/8427/16-01-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη, ποσού 298.326,28 €, για την αποπληρωμή δύο (2) δικαιούχων

αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης του έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα –
Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 108

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση μηχανημάτων έργου, ιδιοκτησίας “Χιονοδρομικού Κέντρου
Καρπενησίου A.E.”, στην Π.Ε. Ευρυτανίας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9908/22/15-01-2020
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση από την εταιρεία του Χιονοδρομικού Κέντρου

Καρπενησίου ΑΕ στην Π.Ε. Ευρυτανίας, των κάτωθι μηχανημάτων έργου:
1. Εκχιονιστικό μηχάνημα ROLBA 1200.
2. Εκχιονιστικό μηχάνημα ROLBA 400.
3. Εκχιονιστικό μηχάνημα, λάμα INTERNATIONAL,

με τις εξής προϋποθέσεις:
 Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας θα διαθέτει χειριστές για τα μηχανήματα και θα

αποτελεί ευθύνη της η ορθή χρήση αυτών.
 Πριν τη χρήση των μηχανημάτων και κατά την παράδοσή τους η εταιρεία του

Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου ΑΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, θα προβούν από κοινού σε έλεγχο της σωστής λειτουργίας
τους.

 Οι δαπάνες για τη λειτουργία και τυχόν βλάβες, που θα προκύψουν, θα βαρύνουν
αποκλειστικά την Π.Ε. Ευρυτανίας.

 Η παραχώρηση θα λήξει την 30η Απριλίου 2020.
 Κατά την παράδοση και παραλαβή των ανωτέρω μηχανημάτων θα συνταχθεί

Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής από την αρμόδια Διεύθυνση της Π.Ε.
Ευρυτανίας και της εταιρείας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου ΑΕ, θα γίνει
καταγραφή όλων των παρελκόμενων και μετά το πέρας της παραχώρησης θα
πραγματοποιηθεί λεπτομερειακός έλεγχος των μηχανημάτων για τη σωστή λειτουργία
τους.

Επί του θέματος ο κ. Χρονάς ανέφερε τα παρακάτω:
 “Η Α.Ε. Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου είναι μια αμφισβητούμενη υπόθεση που

παραπέμπει σε επιβλαβείς, για το δημόσιο συμφέρον, χειρισμούς του παρελθόντος.
 Η εταιρεία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.», όπως προκύπτει από

τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών, έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια, συνεχόμενες για
πολλά έτη ζημίες και αρνητική καθαρή θέση. Κατά συνέπεια, οι μετοχές της εταιρείας
έχουν αρνητική αξία. Η εταιρεία έχει σοβαρό πρόβλημα και παντελή έλλειψη ρευστότητας
για τη λειτουργία της και κυρίως αδυναμία να εξυπηρετήσει συσσωρευμένες και μη
ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους εργαζομένους της,
για τις οποίες μάλιστα ευθύνονται και διώκονται ποινικά και οι ιδιώτες που συμμετείχαν
κατά καιρούς στα Δ.Σ. της.

 Εκτός του Δήμου, μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας σήμερα είναι: (α) η μητρική εταιρεία
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» με 126.900 μετοχές (ποσοστό 96,5%), και (β) ο Κωνσταντίνος
Φλέγκας με 1.400 μετοχές (ποσοστό 1,08%). Στην εταιρεία «Χ.Κ.Κ. Α.Ε.» έχει
παραχωρηθεί με το συμβόλαιο σύστασής της από την εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» η
χρήση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού
Κέντρου Καρπενησίου.

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, σε προηγούμενη σύνθεσή του, έκανε
δεκτή την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου και αποφάσισε την άσκηση από μέρους της
Περιφέρειας, ως μετόχου και έχουσας έννομο συμφέρον, αίτησης (αγωγής) για λύση της
ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αγροτικής Αναπτύξεως
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και την άσκηση δεύτερης αίτησης (αγωγής) για λύση και της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Α.Ε.».

 Η εν λόγω απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και ουδέποτε ασκήθηκαν οι άνω
αιτήσεις (αγωγές) λύσης των εν λόγω ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες εξακολουθούν να
υφίστανται και να λειτουργούν”. Αυτό κατά την γνώμη του συνιστά “σοβαρό φαινόμενο
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κακοδιοίκησης”.
Για αυτό αρνούνται ως Παράταξη οποιαδήποτε συζήτηση για παραχώρηση μηχανημάτων

και ζητούν “δικαστική διερεύνηση και λύση του ζητήματος”. Σε αυτή τη βάση, δήλωσε ότι απέχει
από την ψηφοφορία του θέματος.

Η κ. Μπατζελή ανέφερε μεταξύ άλλων πως, “εάν δεν υπάρξουν χιονοπτώσεις, τα
μηχανήματα αυτά θα είναι άχρηστα, εκτός κι αν αυτή η μεταβίβαση γίνεται, για να καλύψει
προηγούμενες ανάγκες...”. Στη βάση αυτή και για ουσιαστικούς λόγους, εφόσον δεν
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των ανώνυμων εταιρειών, έδωσε αρνητική ψήφο.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.
Ο κ. Δούρος δήλωσε πως, εφόσον αναφέρονται στην εισήγηση ο χρόνος και η αιτία

χρήσης των μηχανημάτων, δεν έχει αντίρρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 109

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1989/19-11-2019 (ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί αναπροσαρμογής του μηνιαίου μισθώματος του κτιρίου
«Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ», επί της Λ. Καλυβίων 2».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11289/540/16-01-
2020 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
1. Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 1989/19-11-2019 (ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ) απόφασή της περί

αναπροσαρμογής του μηνιαίου μισθώματος του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ», επί της Λ.
Καλυβίων 2», ως εξής:

Αναπροσαρμόζει τη μίσθωση, δυνάμει της από 22/01/2015 σύμβασης παραχώρησης
μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας»
(ΤΕΘΑ) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ»
επιφάνειας 1918,62m2, μετά του περιβάλλοντος αυτό χώρου, έκτασης συνολικού εμβαδού
11.053 m2, του ευρισκόμενου εντός του Στρδου «ΤΣΑΚΑΛΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ», όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4 του αρχικού μισθωτηρίου, σε ποσοστό αύξησης 3 % για τρία έτη, ως
κάτωθι:

- Για το 3ο έτος, από 22/01/2017 έως 21/01/2018 (παλαιό μίσθωμα 8.330,00 €) 8.330,00 €
*3%= 249,90€, άρα Νέο μίσθωμα = 8.330,00€ + 249,90€ = 8579,90 €, επομένως το ετήσιο
αντάλλαγμα μετά την αναπροσαρμογή ανέρχεται στο ποσό των 249,90€*12 = 2.998,80€
- Για το 4ο έτος, από 22/01/2018 έως 21/01/2019 (παλαιό μίσθωμα 8.579,90 €) 8.579,90 €
*3%= 257,40€, άρα Νέο μίσθωμα = 8.579,90€ + 257,40€ = 8.837,30 €, επομένως το
ετήσιο αντάλλαγμα μετά την αναπροσαρμογή ανέρχεται στο ποσό των 257,40€*12 =
3,088,80€
- Για το 5ο έτος, από 22/01/2019 έως 21/01/2020 (παλαιό μίσθωμα 8.837,30 €) 8.837,30 €
*3%= 265,12€, άρα Νέο μίσθωμα = 8.837,30€ + 265,12€ = 9.102,40 €, επομένως το
ετήσιο αντάλλαγμα μετά την αναπροσαρμογή ανέρχεται στο ποσό των 265,12€*12 =
3.181,44€
Συνεπώς, σύμφωνα με τις ετήσιες αναπροσαρμογές της σύμβασης την καταβολή του

ποσού των 9.269,04€ αναδρομικά, από την έναρξη της αναπροσαρμογής, ήτοι στις 22/01/2017,
όπως υπολογίστηκε ανωτέρω.

2. Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του μισθώματος από 22/01/2020 έως 21/01/2021,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του αρχικού μισθωτηρίου σε ποσοστό αύξησης 3 % (παλαιό
μίσθωμα 9.269,04 €) 9.102,40 € *3%= 273,07€, άρα Νέο μίσθωμα = 9,102,40€ + 273,07€ =
9.375,47€,

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

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5
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Ο κ. Χρονάς υπενθύμισε την τοποθέτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», που είναι
καταγεγραμμένη στην αριθμ. 1989/2019 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην ίδια λογική δήλωσε ότι καταψηφίζει και την σημερινή εισήγηση.

Η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, προκειμένου να ξαναδούν συνολικά το θέμα,
αλλά και λόγω των διαφωνιών και ερωτηματικών που έχουν ως Παράταξη για τους όρους
σύναψης του συμβολαίου του μισθωτηρίου και του χρονικού διαστήματος μίσθωσης σε σχέση
και με τους πόρους της ίδιας της Περιφέρειας για την ανακατασκευή μέρους του κτιρίου.

Ομοίως, ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό, μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματα που
έχει θέσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως δεν έχουν αντίρρηση, με την παρατήρηση
όμως να αλλάξει η διαδικασία της μίσθωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 110

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14810/655/21-01-

2020 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

1

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.
ΚΟΛΙΑΤΟΣ

ΑΦΜ: 043392513

4.568,93 05/02-01-2020 19SYMV005528593
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2
ΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 057180306

4.871,69 42/02-01-2020 19SYMV005529190 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΧΙ
ΔΗΜ. ΕΝ/ΤΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

ΑΦΜ: 997151765

Α)19.636,33

Β) 22.705,95

Α) 12/03-01-2020

Β) 13/17-01-2020

19SYMV005785017
19SYMV005529154

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5
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4
ΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 057180306

Α) 4.232,89

Β) 5.008,06

Α) 43/17-01-2020

Β) 44/17-01-2020

19SYMV005835863 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5
ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΦΜ: 049288849
3.426,75 33/07-01-2020 19SYMV005529237 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 112433660

1.550,68 5/08-01-2020 19SYMV005835128 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

7 ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΦΜ: 049185295

3.367,68 1/08-01-2020 19SYMV005530312 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

8

ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 168426590

1.476,88 14/08-01-2020 19SYMV005835369 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

9
ΣΟΦΙΑ Κ.
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ

ΑΦΜ: 049206271

1.824,29 25/08-01-2020 19SYMV005529240 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

10
ΜΟΣΧΟΣ ΠΟΛ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 045434922

1.320,58 977/09-01-2020 19SYMV005585715 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5
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11
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΦΜ: 051175451

865,59 19/09-01-2020 19SYMV005509280 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

12
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΦΜ: 023906899

1.683,34 93/09-01-2020 19SYMV005529182 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

13
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.
ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 041990831

Α) 2.732,69

Β) 3.102,03

Α) 28/13-01-2020

Β) 29/13-01-2020

Α)19SYMV005529202

Β)19SYMV005835756

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

14
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 101903853

1.695,72 42/13-01-2020 19SYMV005529206 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

15
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 042468194

1.679,21 67/13-01-2020 19SYMV005526061 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

16
ΑΥΓΕΡΗΣ Β. ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 300665671
2.686,73 84/13-01-2020 19SYMV005784262 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

17
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. -
ΦΡΑΓΚΑΛΙΟΣ Γ. Ο.Ε.

ΑΦΜ:800829127

10.554,93 36/13-01-2020 19SYMV005529286 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5
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18
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΦΜ: 032394482

1.464,03 12/14-01-2020 19SYMV005529241 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

19

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜ.
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΦΜ: 045301535

1.537,85 20/14-01-2020 19SYMV005529108 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

20 ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092488299

4.180,86 337/14-01-2020 19SYMV005529092 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

21
ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΦΜ: 078996230

Α) 1.160,64

Β) 1.160,84

Α) 82/14-01-2020

Β) 83/14-01-2020
19SYMV005529191

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

22
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 051302407

2.536,89 57/14-01-2020 19SYMV005529288 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

23
ΓΙΑΝΚΑ ΜΕΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΦΜ: 163845027

866,67 4/14-01-2020 19SYMV005529298
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
ΜΙΧΑΗΛ

ΑΦΜ: 062548290

Α) 805,65
Β) 2.229,30
Γ) 1.408,84
Δ) 2.344,41

Α) 76/30-12-2019
Β) 77/30-12-2019
Γ) 78/30-12-2019
Δ) 79/30-12-2019

Α) 19SYMV005784558
Β) 19SYMV005784538
Γ) 19SYMV005784558
Δ) 19SYMV005784538

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5
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25
ΔΗΜ. ΓΚΡΑΙΚΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 082681393

31.138,28 10943/31-12-2019 19SYMV005835067 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

26
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΚΟΓΙΑΣ

ΑΦΜ: 300673671
2.274,47 117/15-01-2020 19SYMV005529167 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

27
ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΣΠ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 053152931

6.761,79 36/15-01-2020 19SYMV005529238 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

28
ΑΝΤΩΝΗΣ Α.
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΦΜ: 031717843

5.700,13 40/15-01-2020 19SYMV005529209 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

29
ΤΕΚΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ

ΑΦΜ: 117659268
2.809,23 71/15-01-2020 19SYMV005529290 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

30
ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΦΜ: 149837416

4.526,05 20/15-01-2020 19SYMV005529220 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Β. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ: 112425752

2.492,66 17/15-01-2020 19SYMV005529193 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5
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32
ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΣΤΥΛ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΦΜ: 061532073

2.484,67 99/15-01-2020 19SYMV005529098 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

33
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.
ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΑΦΜ: 028609255

Α) 1.327,61
Β) 1.403,47

Α) 32/15-01-2020
Β) 33/15-01-2020

19SYMV005541343 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

34
ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ Δ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 130594414

1.383,84 20/31-12-2019 19SYMV005529200 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

35
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΑΣ

ΑΦΜ: 046218344

3.740,60 47/14-01-2020 19SYMV005529224 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

36
ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κ.
ΣΟΦΙΑ

ΑΦΜ: 300696912

1494,87
13/16-01-2020

19SYMV005784293 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

37
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΦΜ: 037640103

820,48 48/16-01-2020 19SYMV005529166 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

38
ΖΩΗ Ι. ΦΙΝΕ

ΑΦΜ: 300205120
1.983,38 42/17-01-2020 19SYMV005529235 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5
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39
ΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 053848111

Α) 1.686,55

Β) 1.640,97

Α) 53/17-01-2020

Β) 54/17-01-2020
19SYMV005529217 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

40
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ Ι.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΦΜ: 079528928

Α) 1.977,78

Β) 2.338,59

Α) 34/17-01-2020

Β) 34/17-01-2020
19SYMV005529194 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

41
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ.
ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 038062032

2.461,82 93/17-01-2020 19SYMV005784086 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

42
ΖΗΣΗΣ Π.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 046784249

Α) 9.969,26

Β)9.969,26

Α) 967/17-01-2020

Β) 968/17-01-2020
19SYMV005529075

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

43
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠ.
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΜ:112441094

845,28 26/17-01-2020 19SYMV005926316 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

44

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΡ.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 041956630

1.869,52 109/23-12-2019 19SYMV005529179 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

45

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΦΜ: 997391171

38.937,11 13/20-01-2020 19SYMV006049083 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5
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46
ΣΤΑΘΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΦΜ: 033745120

1.125,44 73/21-01-2020 19SYMV005529299 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

47 ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 041994504

611,32 60/21-01-2020 19SYMV005835524
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

48

ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΦΜ: 051457430

1.092,86 94/21-01-2020 19SYMV005783920
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

49
ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ:066852487

5.192,97 1800/21-01-2020 19SYMV005529104
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως απέχουν ως Παράταξη από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία
ότι “τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 111

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, δημόσιων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-
20.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 14129/278/21-01-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση του παρακάτω υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς

μαθητών, δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-20, με Α/Α ΔΕ03ΤΑ: «ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ», το
οποίο εκτελείται από τον προσωρινό μειοδότη «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ Δ.
ΔΕΛΦΩΝ» και έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕ03ΤΑ: «ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ, με επιστροφή»
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Με την αλλαγή κατοικίας ενός νηπίου (κλειστό Γυμναστήριο Άμφισσας), επεκτείνεται η
μονή διαδρομή κατά 1,1 χλμ. και για λόγους ασφαλείας κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το εν
λόγω δρομολόγιο, κάνοντας χρήση της προαίρεσης (10%), καθώς αυξάνεται η χιλιομετρική
απόσταση.

Ως εκ τούτου, το τροποποιηθέν δρομολόγιο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕ03ΤΑΤΡ:«ΕΛΑΙΩΝΑΣ - (κλειστό
Γυμναστήριο Άμφισσας) - ΑΜΦΙΣΣΑ, με επιστροφή»
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Η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει για το σχολικό έτος 2019-20 και το δρομολόγιο δύναται
να επανέλθει στην αρχική του μορφή με τροποποίηση των μεταφερόμενων μαθητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 112

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, ως
προς την ώρα εκτέλεσης αυτών, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7055/222/21-01-2020
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έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το

σχολικό έτος 2019 - 2020, καθώς και την τροποποίηση των προς σύναψη συμβάσεων, ως εξής:
Για το δρομολόγιο 506 του αναδόχου Σακκά Σωτήρη, ως προς την ώρα εκτέλεσης αυτού,

από τις 16:00 στις 13:15, χωρίς αλλαγή στην ονομασία του δρομολογίου: «Λέπουρα – Βέλος &
επιστρ.» και χωρίς αλλαγή στο ημερήσιο συμβατικό κόστος.

Για το δρομολόγιο 1058 του αναδόχου Φράγκα Σπυρίδωνα, ως προς την ώρα εκτέλεσης
αυτού, από τις 16:00 στις 13:15, με αλλαγή στην ονομασία του δρομολογίου από «ΣΕΛΜΑΝ -
ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)» σε «ΣΕΛΜΑΝ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ.», χωρίς αλλαγή στο
ημερήσιο συμβατικό κόστος.

Για το δρομολόγιο 147 του αναδόχου Μωραϊτη Φώτιου, ως προς την ώρα εκτέλεσης
αυτού, από τις 16:00 στις 13:00, με αλλαγή στην ονομασία του δρομολογίου, από «ΑΜΦΙΘΕΑ-
ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)» σε «ΑΜΦΙΘΕΑ-ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ.», χωρίς αλλαγή στο
ημερήσιο συμβατικό κόστος.

Η τροποποίηση των ως άνω δρομολογίων άρχεται με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 113

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου ελιάς, τα έτη 2020 και 2021
στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20 € με ΦΠΑ και β) των όρων
της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3563/293/16-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Τη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο:

«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου ελιάς, τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό

ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για
τα έτη 2020 – 2021, στις Δ.Ε. Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Αρκίτσας – Λιβανατών –
Μεγαπλατάνου, Γουλεμίου – Αταλάντης, Κυπαρισσίου – Καλαποδίου, Ζελίου – Ελάτειας –
Σφάκας – Τραγάνας, Προσκυνά – Μαρτίμου – Λάρυμνας – Μαλεσίνας – Αμφίκλειας, Δρυμαίας,
Τιθρωνίου – Μοδίου – Κάτω Τιθορέας – Τιθορέας, Αγίας Μαρίνας».

ΤΜΗΜΑ 2: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για
τα έτη 2020 – 2021, στις Δ.Ε. Τ.Κ Λαμίας – Λυγαριάς – Ροδίτσας, Μεγάλης Βρύσης – Σταυρού –
Κωσταλεξίου – Κομποτάδων – Μεξιατών – Αργυροχωρίου – Φραντζή – Γοργοποτάμου – Ν.
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Κρικέλλου, Βαρδατών – Δαμάστας – Ηράκλειας – Θερμοπυλών – Ροδωνιάς – Αγίας Τριάδας –
Μώλου – Αγίου Χαραλάμπους – Σκάρφειας – Αγίου Σεραφείμ – Καινουρίου – Ανάβρας –
Μενδενίτσας – Κόμνηνας – Ρεγγινίου – Καλλιδρόμου – Καμένων Βούρλων – Αγίας
Παρασκευής – Λιμογαρδίου – Αυλακίου – Αγίας Μαρίνας – Στυλίδας – Λογγιτσίου – Νεράιδας –
Καραβομύλου – Αχινού – Ανύδρου – Παλαιοκερασιάς – Ραχών – Αχλαδίου – Σπαρτιάς –
Πελασγίας – Μύλων – Βαθυκοίλου – Γλύφας».

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5241 του ΕΦ 072 περί “Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής” και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των ετών 2020 και 2021,
ως εξής:

Οικονομικό έτος 2020 ποσό 870.122,60 €
Οικονομικό έτος 2021 ποσό 870.122,60 €

β) Τους όρους της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης

Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως Παράταξη. Ταυτόχρονα, υπενθύμισε
την πρότασή τους για διερεύνηση της δυνατότητας εκσυγχρονισμού των μεθόδων δακοκτονίας.
Διερωτάται, ωστόσο, “γιατί αρνούνται να υλοποιήσουν την πρόταση της Παράταξής του για
πραγματοποίηση σύσκεψης εκπροσώπων των δήμων και ενδιαφερομένων φορέων των αγροτών,
προκειμένου να αξιολογηθεί το πρόγραμμα δακοκτονίας και να ληφθούν αναγκαία πρόσθετα
μέτρα που θα διασφαλίζουν την καλύτερη αποτελεσματικότητά της”.

Η κ. Μπατζελή δήλωσε πως “είναι απαραίτητο να συνεργαστούν και να ενημερωθούν για
τις νέες επιστημονικές πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται, για παράδειγμα, στην νέα
καλλιεργητική περίοδο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο εφαρμόζει νέες καινοτόμες ψηφιακές μεθόδους παρακολούθησης των ασθενειών
και δάκου, σε συνεργασία και με τους ίδιους τους αγρότες”. Σε αυτή τη βάση ψηφίζουν θετικά ως
Παράταξη, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 114

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 14437/282/21-01-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή

υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό
Φορέα 073 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5



24

1

Η δαπάνη
αφορά την
παροχή

υπηρεσιών
σύνδεσης,
εποπτείας,
ελέγχου και
συντήρησης
συστημάτων
ασφαλείας των
κτιρίων της Π.Ε.
Φωκίδας Το
αριθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
8707/227/14-01-

2020
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος

Προμηθειών
της Δ/νσης
Διοικητικού
Οικονομικού

(ΑΔΑΜ:
20REQ0061558

89)

02.04.073.08
69.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

3.539,88 14.000,00 3.491,58 6.968,54

2

Η δαπάνη
αφορά την
εξέταση
δειγμάτων
αλατιού

αποχιονισμού
από το Γενικό
Χημείο του
Κράτους
Το αριθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

10410/243/15-
01-2020 της

Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων της

Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.08
99.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

172,03 40.000,00 16.463,23 23.364,74

3

Η δαπάνη
αφορά την
έκδοση

Χρηματικού
Εντάλματος

Προπληρωμής
(Χ.Ε.Π) για την
προμήθεια

ηλεκτρονικών
παραβόλων
ΚΤΕΟ. για

προμήθεια POS
και πληρωμή
τραπεζικής

προμήθειας για
την

εγκατάσταση
του POS, για τις

02.04.073.08
99.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

3.000,00 40.000,00 16.635,26 20.364,74
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ανάγκες του
τμήματος ΚΤΕΟ

της
Περιφερειακής
Ενότητας

Φωκίδας της
Περιφέρειας
Στερεάς

Ελλάδας. Το
αριθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
12576/224/17-
01-2020 της

Δ/νσης
Μεταφορών

και
Επικοινωνιών

της Π.Ε.
Φωκίδας

4

Η δαπάνη
αφορά την
ανάλυση
δειγμάτων

πόσιμου νερού,
ακτών

κολύμβησης,
αποβλήτων
κ.λ.π., στο

Περιφερειακό
Εργαστήριο
Δημόσιας
Υγείας

Θεσσαλίας
Το αριθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

13313/51/20-01-
2020 της
Δ/νσης

Δημόσιας
Υγείας και

Κοιν. Μέριμνάς
της Π.Ε.
Φωκίδας
(ΑΔΑΜ:

20REQ0061792
75 2020-01-21)

02.04.073.08
99.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.500,00 40.000,00 19.635,26 18.864,74

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8.211,91 134.000,00 56.225,33 69.562,76

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 115

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 8717/336/21-01-
2020 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

ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως
κατωτέρω:

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

Αμοιβή στη δικηγόρο
Παπαγεωργίου Ελένη, που
αντικατέστησε τον δικηγόρο
Τσατσάνη Βασίλειο για την
υπόθεση Ευαγγέλου
Κοροπούλη, στη δικάσιμο 9-1 -
20, σύμφωνα με την
αρ.1654/1-3-20 απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, και σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176 παρ.1,
άρθρο 72 και Ν. 4194/2013,
αρθρο 58

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

620,00 20.000,00 4.781,88 15.218,12

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 620,00 20.000,00 4.781,88 15.218,12

Η κ. Μπατζελή δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, αν και οφείλει να αναγνωρίσει την καλύτερη
παρουσίαση του θέματος από την υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 116

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10874/210/21-01-
2020 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
Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό

Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά πληρωμή
ετήσιας συνδρομής σε δύο
τοπικές εβδομαδιαίες
εφημερίδες του Νομού
Ευρυτανίας, για το έτος 2020.

03.073.
1121.01

Προμήθεια
βιβλίων,

συγγραμμάτων
περιοδικών,
εφημερίδων &

λοιπών
συναφών
εκδόσεων

300,00 1.000,00 0,00 700,00

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ενός (1) εκτυπωτή
για το τμήμα Ταμειακής
Υπηρεσίας της

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων

350,00 10.000,00 2.650,00 7.000,00
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Π.Ε.Ευρυτανίας. και λοιπών
υλικών

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια αναγνωρισμένου
πιστοποιητικού ψηφιακής
υπογραφής, αυτόματης
γραμμής ελέγχου οχημάτων
ΚΤΕΟ, προκειμένου να
διενεργείται ο τεχνικός
έλεγχος οχημάτων στο
ΔΚΤΕΟ της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικ/νιών της
Π.Ε.Ευρυτανίας, στα πλαίσια
της πιστοποίησής του.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

396,80 10.000,00 3.000,00 6.603,20

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια λογισμικού για
εγκατάσταση και την
παραμετροποίηση της
μηχανογράφησης του
SERVER του τμήματος ΚΤΕΟ
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ/νιών της
Π.Ε.Ευρυτανίας, απαραίτητου
για τη λειτουργία του και τη
διενέργεια του τεχνικού
ελέγχου των οχημάτων, στα
πλαίσια της πιστοποίησής
του.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

545,60 10.000,00 3.396,80 6.057,60

Β) Διορθώνει την αριθμ. υπ΄ αριθμ. 2111/2019 απόφασή της (πρακτικό 40/10-12-2019)
στην 3η εγγραφή, ως προς το ποσό δέσμευσης της δαπάνης, το οποίο στο ορθό θα είναι
1.602,08 € λόγω διόρθωσης της αριθμ. 2076/2019 προηγούμενης σχετικής απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 117

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους
2020, (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14630/634/21-01-
2020 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:
Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,

Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως
κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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Β. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως
κατωτέρω:

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ψηφίζει όλες τις παραπάνω δαπάνες, πλην εκείνων με α/α 1 &
2 της παραγράφου Β που αφορούν συμμετοχή σε εκθέσεις, με την αιτιολογία ότι “αυτές γίνονται
αποσπασματικά και χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 118

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για άσκηση
ένδικων βοηθημάτων κατά
του κατασχετηρίου του
Φωτίου Ζορμπά σε
εκτέλεση της αριθμ.
138/2019 Απόφασης
Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λαμίας

Έγγραφο 11506/55/16-1-
2020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

582,80 100.000,00 19.662,48 80.337,52

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 582,80

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη συμμετοχής Π.Σ.Ε.
στην Έκθεση DETROP
BOUTIQUE (22-24/2/2020)
29η Διεθνής Έκθεση
Τροφίμων, ποτών ,
μηχανημάτων, εξοπλισμού
και συσκευασίας

Έγγραφο 13994/63/21-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

19REQ 006178711 2020-01-
21

02.01.071.989
9.01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

22.000,00

2

Δαπάνη συμμετοχής Π.Σ.Ε.
στην έκθεση GULFOOD
2020 Διεθνής Έκθεση
Τροφίμων & Ποτών στο
Εκθεσιακό Κέντρο Dubai
World Center στο Ντουμπάι
(16-20/2/2020)

Έγγραφο 13054/59/20-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ006174236 2020-01-
20

02.01.071.989
9.01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

26.200,00 3.210.000,00 2.379.758,64 830.241,36

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 48.200,00
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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 Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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