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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Διόρθωση σημείων και συμπληρωματικά στοιχεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ εκτός του έκτακτου θέματος 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και των τακτικών 27,28,29,30)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10-02-2020
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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
: 22313-54707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 5ης Φεβρουαρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 5

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2020, 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 Σπανού και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 23952/134/31-01-2020 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. 4ου/29-01-2020 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκτακτες ανάγκες (καθαρισμός
ρεμάτων και ρείθρων, μεταφορά μπάζων, απομάκρυνση βράχων, εργασίες οδοποιίας,
κοπή κλάδων και χόρτων σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας, από 1-10-2019 έως 31-10-2019),
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας (εξ΄αναβολής).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 294179/1465/27-12-2019 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για τον αποχιονισμό
και τη ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων (χιόνια, παγετός), σε οδούς
αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, από 28-12-2019 έως 31-12-2019.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση των αναβαθμών στην υποδομή των
βάσεων της γέφυρας του οδικού δικτύου στην οδό Περιβόλι - Κολοκυθιά - Αργύρια του
Δήμου Μακρακώμης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας».
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών επαρχιακής οδού Βαλαώρα - Τοπόλιανα»,
προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Προυσός - Τόρνος - Καστανιά»,
προϋπολογισμού 64.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του
έργου: «Σήμανση - ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»,
προϋπολογισμού 1.070.052,04 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο σύνολο του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α’ Φάση)»,
προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς»,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Ψαχνών», προϋπολογισμού
20.000,00 €, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 600.000,00 με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας και τοποθέτησή της στα κατασκευασμένα βάθρα
στον Σπερχειό ποταμό, στο Καστρί Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 500.000,00 €.

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση ένστασης της αναδόχου εταιρείας “ΠΥΛΩΝ Α.Ε.” και έγκριση α) του
5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο - Μαρτίνο -
Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.578.059,73 € με ΦΠΑ και β) της
συμπληρωματικής πίστωσης ποσού, για την κάλυψη της αναθεώρησης και της
μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υλοποίηση
παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς –
Λαμίας, Τμήμα: Όρια Νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας - Λαμία», προϋπολογισμού
2.500.000,00 €.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης
της μελέτης: «Μελέτη παρεμβάσεων βελτίωσης επαρχιακής οδοποιίας για την
εξυπηρέτηση των προσβάσεων στο επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας», προεκτιμώμενης αμοιβής 595.035,04 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση και παραλαβή του συνόλου των μελετών της μελέτης με τίτλο:
«Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επ. οδό αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης»,
προϋπολογισμού 93.000,00€, Π.Ε. Φωκίδας.

ΔΩΡΕΕΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Δωρεά εξοπλισμού διάσωσης στο Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης και καταστροφής υλικών της Δ/νσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση - διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας,
για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΘΕΜΑ 22ο: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 2071/10-12-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΘΕΜΑ 23ο: Τμηματική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του
έργου: “Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-
2019 και 2019-2020”, του ανάδοχου μεταφορέα Λουκά Μπατσιάκου.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τα έτη 2020 και 2021
στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 182.487,32 € με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αλατιέρας», για τις ανάγκες του Τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. στη Φθιώτιδα,
προϋπολογισμού 28.520,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τρίμηνης παράτασης των υπ΄ αριθμ. 12/2019 και 13/2019
συμβάσεων που έχουν υπογραφεί για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2019-
2020», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, για τη συμμετοχή του στην «HORECA 2020 (7-
10/2/2020) Διεθνή Έκθεση Τροφοδοσίας και Εξοπλισμού των Ξενοδοχείων και των
μονάδων Μαζικής Εστίασης», που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο
“Metropolitan Expo”, στα Σπάτα.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού &
Πολιτισμού της Π.Σ.Ε., του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας και ενός Περιφερειακού
Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στη διεθνή τουριστική έκθεση «IMTM 2020» (11-
12/02/2020), στο Τελ Αβίβ - Ισραήλ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Κατερίνας Μπατζελή, Περιφερειακής
Συμβούλου (Επικεφαλής “Πατρίδα Μας η Στερεά”), για τη συμμετοχή της στην έκθεση
25η «GULFOOD» 2020 (16-20/02/2020), στο Εκθεσιακό Κέντρο Dubai Word Center -
Nτουμπάι.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού &
Πολιτισμού της Π.Σ.Ε., της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και ενός Περιφερειακού
Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στη διεθνή τουριστική έκθεση «TTR 2020» (20-
23/2/2020), στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες έργων,
μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού
Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 32ο: Εξειδίκευση δαπάνης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου στην
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 33ο: Εξειδίκευση δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για την προμήθεια υλικών επισκευής αντλιοστασίων,
για τις ανάγκες άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 34ο: Εξειδίκευση και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.),
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 35ο: 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.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τα έτη
2020 - 2021, στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής κ. Φάνη Σπανού,
δέκα(10):

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Αθανάσιος Καρακάντζας
(αναπληρωματικό μέλος του κου Δημητρίου Βουρδάνου) και τα μέλη Αικατερίνη
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Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος,
Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν ο κος Δημήτριος
Βουρδάνος (αναπληρώθηκε ως ανωτέρω) και ο κος Βασίλειος Σιαλμάς καθώς και το
αναπληρωματικό του μέλος .

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. 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.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατέθεσε τα εξής:

Αναμένουμε, σύμφωνα με την δέσμευση του κ. Περιφερειάρχη, να συζητηθούν
σήμερα οι προτάσεις που υποβάλαμε κατά καιρούς στην οικονομική επιτροπή και
ξαναδόθηκαν συγκεντρωμένες με έγγραφο στις 7/1/2020.

Παρατίθεται το σχετικό κείμενο :
Λαμία, 7/1/2020.

Προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Είναι γνωστές και χιλιοειπωμένες οι προτάσεις της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για την
συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Τις υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά…..
Ιδιαίτερη σημασία για την Οικονομική Επιτροπή η συλλογική αντιμετώπιση των
ζητημάτων, που αφορούν :
• Το ενιαίο της οικονομικής διαχείρισης.
• Η καθιέρωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας σε όλες της Περιφερειακές Ενότητες.
• Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου και της
δραστηριότητας της Διαχειριστικής Αρχής.
Σε αυτή την λογική πρέπει να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα.

********************************
Ζητάμε να ενημερωθεί η Οικονομική επιτροπή για όσα αποφάσισε και μεθόδευσε ο κ.
Περιφερειάρχης στα πλαίσια των δράσεων « Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης ».
Διερωτόμαστε πως έγινε η κατανομή των όποιων πόρων στην Χαλκίδα και στην Λαμία
( αναφέρονται 10.000.000 στην κάθε μια) όταν δεν υπάρχουν μελέτες- ώριμες προτάσεις.
Διερωτόμαστε ακόμη το τι ακριβώς εννοεί ο κ. Περιφερειάρχης με την κοινή πρόταση
Θήβας – Αλιάρτου και Λειβαδιάς, που αιωρείται μετά τις δηλώσεις του.
Διερωτόμαστε αν υπάρχει προσανατολισμός σε συγκεκριμένη μορφή έργων που
μπορούν να συνδυαστούν με λαϊκές ανάγκες ή υποδομές που λείπουν ή πάλι θα
αερολογούμε μιλώντας περί επιχειρηματικότητας, τουρισμού και πολιτιστικών δράσεων.
Από τον Μάρτιο, η τότε Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς, με πρόεδρο του
κ. Μπακογιάννη, έχει αποφασίσει να παραχωρήσει, για πέντε χρόνια, στο Προξενείο της
Αυστρίας τα γραφεία του πρώτου ορόφου του νεοκλασικού κτηρίου της στην Πλατεία
Ελευθερίας.
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Η πλειοψηφία των μελών της, μετά από συζήτηση, ψήφισε να παραχωρηθεί τελικά και να
χρησιμοποιηθεί, μέρος του πρώτου ορόφου, ως το επίσημο γραφείο του Προξενείου της
Αυστρίας, με δικαιοδοσία στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.
Κατηγορηματικά αρνητική ήταν η θέση μόνο του εκπροσώπου της ΛΑΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ( Γ. Γκικόπουλος ), που θεώρησε την απόφαση πολιτικά απαράδεκτη και
ταυτόχρονα προκλητική για τον λαό της περιοχής.
Σήμερα και μετά από πληροφορίες που υπήρξαν για την επικείμενη έναρξη τεχνικών
εργασιών, που κρίθηκαν απαραίτητες για αυτή την χρήση του κτηρίου….η ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ επανέρχεται ζητώντας την ακύρωση αυτής της απόφασης, που αποτελεί
υπόδειγμα πολιτικής μεροληψίας, δείχνοντας μια χωρίς προηγούμενο δουλοπρέπεια.
Μια τέτοια εξέλιξη, αν δεν αποτραπεί, θα προκαλέσει το λαϊκό αίσθημα.

************************
Υπενθυμίζουμε τρεις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, που
υποβλήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις
15/10/2019 και γραπτά.

ΠΡΟΤΑΣΗ 1η
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, σύμφωνα με την εμπειρία της ανάθεσης υποθέσεων της
Περιφέρειας σε ιδιώτες δικηγόρους, προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να υιοθετηθεί η
πολιτική :
• Να αναμορφωθεί ο οργανισμός της Περιφέρειας ώστε να προβλέψει νομική
υπηρεσία σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με επαρκή αριθμό δικηγόρων πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης….. Επιδιώκεται να προκηρυχθούν το ταχύτερο δυνατόν οι
συγκεκριμένες θέσεις.
• Μέχρι τότε ….οι ιδιώτες δικηγόροι, που θα χρειάζονται θα επιλέγονται, κατά σειρά,
από πίνακα ενδιαφερομένων, ο οποίος θα καταρτισθεί ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε νομό.
• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνεπώς και οι σχετικές εισηγήσεις, θα
πρέπει να αναφέρουν το συγκεκριμένο όνομα δικηγόρου στον οποίο ανατίθεται η
υπόθεση της Περιφέρειας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ σημειώνουμε :
Μόνο σε αυτή την Οικονομική Επιτροπή διατίθεται ποσόν γύρω στο 1.800.000 ευρώ για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών….. που φυσικά πηγαίνουν σε ιδιώτες…..
Με δεδομένο, πως, ο Φ.Π. Α ( 24 % ) και το εργολαβικό κέρδος αυξάνουν το κόστος των
αναγκαίων έργων και υπηρεσιών…..
Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η πρόταση μας « να μελετηθούν οι δαπάνες για έκτακτες
ανάγκες της τελευταίας 3ετίας, κατά έτος….. Να ταξινομηθούν κατά μορφή και να
υπολογιστούν κατά είδος μηχανήματος. Να προσδιορισθεί ο αριθμός και η εξειδίκευση
των εργαζομένων που δούλεψαν…..Να μελετηθεί το κόστος τους μετά από την αφαίρεση
του ΦΠΑ που καταβλήθηκε και του εργολαβικό κέρδους….»
Τα στοιχεία αυτά να συγκεντρωθούν και να γίνουν αντικείμενο συζήτησης στην
Οικονομική Επιτροπή….. προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της διάλυσης
των ΔΕΚΕ.
Πιστεύουμε πως έτσι θα τεκμηριωθεί καλύτερα η πρόταση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
για ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα τεχνικού φορέα κατασκευών και
συντήρησης…. Με σύγχρονο εξοπλισμό και επαρκή στελέχωση.

*************************
Αναμένοντας τον προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας των προτάσεων που
έχουμε θέσει, ζητάμε να θεματοποιηθούν στα πλαίσια των διαδικασιών της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής ζητήματα :
• Πως υλοποιείται το τεχνικό πρόγραμμα….Πότε εντάχθηκε κάθε έργο και πότε
αναμένεται η ολοκλήρωση του…..Ποια είναι συνεχιζόμενα ή λιμνάζοντα έργα και τι
καινούργιο θα ενταχθεί…. Πως θα διαχωριστούν έργα και υπηρεσίες…. Πως θα
ιεραρχήσουμε την δραστηριότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
• Με ποια συγκεκριμένα προγράμματα τα Ε.Ε ασχολείται η διαχειριστική αρχή αυτή
την περίοδο.
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• Πως εξελίσσονται τα αντιπλημμυρικά έργα, που αποφασίστηκαν μετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές γύρω από τον Δήμο Μεσσαπίων…. Πως προχωράνε τα έργα
υποδομής, που κρίθηκαν αναγκαία στην περιοχή του Μαντουδίου μετά τις περσινές
καταστροφές.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζουμε τις χρονίζουσες εκκρεμότητες σε εξηγήσεις που πρέπει
να δοθούν από πλευράς υπηρεσιών….

Για όλα αυτά ζητάμε την τοποθέτηση όλων των παρατάξεων και φυσικά την ρητή
και συγκεκριμένη τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής και
κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες”, συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00€ με
Φ.Π.Α. (αριθμ. Διακήρυξης 13/ 256450/7506/14-11-2019).

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική διότι η
διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη είναι χρονοβόρα και η επίσπευση
των διαδικασιών έστω και για λίγες ημέρες κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι η τρέχουσα
σύμβαση για την ανωτέρω υπηρεσία λήγει στις 14-2-2020 και προέχει η διασφάλιση της
υγείας των εργαζομένων στις υπηρεσίες της, αλλά και η υγεία των πολιτών που
προσέρχονται σε αυτές καθημερινά για υποθέσεις τους, αποτελεί κατεξοχήν πτυχή του
δημοσίου συμφέροντος.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2:α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020».
β) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020,
δεκτικών ΚΑΕ 01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική
προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονικά όρια για την εξειδίκευση της
πίστωσης και έκδοσης ΧΕΠ, δεδομένου ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης είναι
11-12/2/2020. *

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

*Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έδωσε Λευκή ψήφο μη αποδεχόμενος την έκτακτη
εισαγωγή του θέματος 2 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 119

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής και
κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες”, συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00€ με
Φ.Π.Α. (αριθμ. Διακήρυξης 13/ 256450/7506/14-11-2019).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
26281/1381/03/02/2020 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
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1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 4/3-2-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες”,
συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00€ με Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε η εταιρεία
“ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”.

2.Κατακυρώνει την εν θέματι υπηρεσία, στην εταιρεία “ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.” (ΑΦΜ: 997947896), η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από
οικονομικής άποψης, ως εξής:
- Για το τμήμα 1 -Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, προσέφερε συνολικό ποσό με ΦΠΑ = 98.634,88€.
- Για το τμήμα 2 -Υπηρεσίες καθαριότητας του Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες,
προσέφερε συνολικό ποσό με ΦΠΑ = 44.243,82€.
Συνολική αξία με ΦΠΑ = 142.878,70€.

*Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση επί της ουσίας κάνοντας λόγο
για« ιδιωτικοποίηση και εργολαβία» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 120

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2:α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020».
β) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020,
δεκτικών ΚΑΕ 01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23455/1323/04
/02/2020 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
Α. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή

υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2020, ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού & Πολιτισμού
για συμμετοχή του στην
διεθνή τουριστική έκθεση
ΙΜΤΜ 2020 στο Τελ-Αβίβ
Ισραήλ από 11-12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0717.
01

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων από
το εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα
(περιλαμβάνονται
ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα
μέλη της
Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι
Γεν. Γραμματείες,
οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι
αιρετοί)

2.080,00
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2

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας για συμμετοχή του
στην διεθνή τουριστική
έκθεση ΙΜΤΜ 2020 στο Τελ-
Αβίβ Ισραήλ από 11-
12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0717.
01

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων από
το εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα
(περιλαμβάνονται
ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα
μέλη της
Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι
Γεν. Γραμματείες,
οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι
αιρετοί)

2.080,00

3

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
περιφερειακού συμβούλου
κ. Ανδρέα Δαύρη για
συμμετοχή του στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ
2020 στο Τελ-Αβίβ Ισραήλ
από 11-12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0717.
01

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων από
το εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα
(περιλαμβάνονται
ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα
μέλη της
Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι
Γεν. Γραμματείες,
οι Ειδικοί
Γραμματείς και οι
αιρετοί)

1.800,00

4

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου κ. Σπυρίδωνα
Χρηστίδη για συμμετοχή
του στην διεθνή τουριστική
έκθεση ΙΜΤΜ 2020 στο Τελ-
Αβίβ Ισραήλ από 11-
12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0719.
01

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

650,00

5

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου στο Γραφείο
Περιφερειάρχη κ. Λιάσκου
Μαριάννα Ελπίδα για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ
2020 στο Τελ-Αβίβ Ισραήλ
από 11-12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0719.
01

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

650,00

6

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
ειδικής συμβούλου στο
Γραφείο Περιφερειάρχη κ.
Μέλπω Στεφανίδη για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνονται
το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η

650,00

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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2020 στο Τελ-Αβίβ Ισραήλ
από 11-12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

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

7

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(ημερήσια αποζημίωση)
υπαλλήλου κ. Σπυρίδωνα
Χρηστίδη για συμμετοχή
του στην διεθνή τουριστική
έκθεση ΙΜΤΜ 2020 στο Τελ-
Αβίβ Ισραήλ από 11-
12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0721.
01

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

320,00

8

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(ημερήσια αποζημίωση)
υπαλλήλου στο Γραφείο
Περιφερειάρχη κ. Λιάσκου
Μαριάννα Ελπίδα για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ
2020 στο Τελ-Αβίβ Ισραήλ
από 11-12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0721.
01

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

320,00

9

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(ημερήσια αποζημίωση)
ειδικής συμβούλου στο
Γραφείο Περιφερειάρχη κ.
Μέλπω Στεφανίδη για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ
2020 στο Τελ-Αβίβ Ισραήλ
από 11-12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0721.
01

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

320,00

10

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(έξοδα διανυχτέρευσης)
υπαλλήλου κ. Σπυρίδωνα
Χρηστίδη για συμμετοχή
του στην διεθνή τουριστική
έκθεση ΙΜΤΜ 2020 στο Τελ-
Αβίβ Ισραήλ από 11-
12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0722.
01

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

640,00

11

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(έξοδα διανυχτέρευσης)
υπαλλήλου στο Γραφείο
Περιφερειάρχη κ. Λιάσκου
Μαριάννα Ελπίδα για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ

02.01.073.0722.
01

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

640,00

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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Β) Εγκρίνει τον ορισμό υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους
2020, δεκτικών ΚΑΕ 01.073.0716/0717/0719/0721/0722, ως εξής:

Ορίζεται υπόλογος ο κ. Σπυρίδωνας Χρηστίδης υπάλληλος της Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού για την διαχείριση των δαπανών που
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας εισήγησης περί εξειδίκευσης της
πίστωσης.
Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη δαπανών
μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των ανωτέρω
εκπροσώπων κρίνεται αναγκαία για να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια στη διεθνή
τουριστική έκθεση ΙMTM 2020 στο Τελ Αβίβ Ισραήλ από 11-12/2/2020 στα πλαίσια
υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής, διότι η αναγκαστική κάλυψη των
ανωτέρω δαπανών των εκπροσώπων από τους προσωπικούς τους τραπεζικούς
λογαριασμούς, μέχρι την έκδοση και την εξόφληση τακτικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής θα τους δημιουργήσει πρόβλημα λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί
στην χώρα μας και επίσης θα προκαλέσει αδυναμία συμμετοχής τους σε μελλοντικές
εκπροσωπήσεις της Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις.

Ημερομηνία λήξης των συγκεκριμένων ΧΕΠ ορίζεται η 30/6/2020.

*Ο κος Αναστάσιος Χρονάς έδωσε Αρνητική Ψήφο .
*Ο κος Περιφερειάρχης και πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής Φάνης Σπανός,

επισήμανε ότι επειδή υπάρχει το πρόγραμμα της εξωστρέφειας και της τουριστικής
προβολής, εφεξής αυτά τα θέματα μπορούν να έρχονται εντός της ημερήσιας διάταξης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 121

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ.4ου/29-02-2020 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα του
υπ΄αριθμ. 4ου/29-02-2020 πρακτικού συνεδρίασής της .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 122

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

2020 στο Τελ-Αβίβ Ισραήλ
από 11-12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

12

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(έξοδα διανυχτέρευσης)
ειδικής συμβούλου στο
Γραφείο Περιφερειάρχη κ.
Μέλπω Στεφανίδη για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΤΜ
2020 στο Τελ-Αβίβ Ισραήλ
από 11-12/2/2020

Έγγραφο 22384/131/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0722.
01

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

640,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 10.790,00

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκτακτες ανάγκες (καθαρισμός
ρεμάτων και ρείθρων, μεταφορά μπάζων, απομάκρυνση βράχων, εργασίες οδοποιίας,
κοπή κλάδων και χόρτων σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας, από 1-10-2019 έως 31-10-2019),
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας (εξ΄αναβολής).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.297/14427/21-
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 ομόφωνα
Εγκρίνει την δαπάνη του ποσού των 142.810,80 € για την πληρωμή εκτάκτων

αναγκών (καθαρισμός ρείθρων, διαμόρφωση αγροτικής οδού και καθαρισμός ρέματος)
στο Ν. Βοιωτίας από 01-10-2019 έως 31-10-2019, της Π.Ε. Βοιωτίας για την χρονική
περίοδο 2018-2019 του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με κωδικό
έργου 2014ΕΠ 56600012, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2019. Ειδικότερα οι
δαπάνες έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (καθαρ. ρεμάτων και ρείθρων, μεταφορά
μπαζών, απομάκρυνση βράχων, εργασίες οδοποιίας, κοπή κλάδων και χόρτων) ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ 01/10/2019 ΕΩΣ 31/10/2019.

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΏΡΕΣ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΒ 1363 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 24/10/19 31/10/19 30 50 1.500,00 360,00 1.860,00

ΚΑΛΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ

ΕΚΑ 6865 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 24/10/19 31/10/19 30 50 1.500,00 360,00 1.860,00

ΦΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ 56692 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΩΣ 120 Hp 12/10/19 31/10/19 128 45 5.760,00 1.382,40 7.142,40

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 70778 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΩΣ 120 Hp 22/10/19 25/10/19

32 45 1.440,00 345,60 1.785,60
ΒΙΜ 8171 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 32 50 1.600,00 384,00 1.984,00

3.769,60

ΑΦΟΙ ΒΟΓΓΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΜΕ 120324 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦ.

01/10/19 19/10/19

130 65 8.450,00 2.028,00 10.478,00
ΜΕ 104177 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦ. 47 65 3.055,00 733,20 3.788,20
ΒΙΚ 7110 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 6-10 tn 77 36 2.772,00 665,28 3.437,28

17.703,48
ΚΩΤΣΑΔΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ

ΜΕ 96313 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΩΣ 120 Hp 01/10/19 05/10/19 40 45 1.800,00 432,00 2.232,00

ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 135992 UNIMOG 14/10/19 18/10/19 40 60 2.400,00 576,00 2.976,00
ΑΝΑΓΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΕ 137312 UNIMOG 14/10/19 18/10/19 40 60 2.400,00 576,00 2.976,00

ΚΑΡΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 140535 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦ. 01/10/19 25/10/19 144 65 9.360,00 2.246,40 11.606,40

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕ 121720 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦ.

09/10/19 31/10/19

48 65 3.120,00 748,80 3.868,80
ΜΕ 95676 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΩΣ 120 Hp 32 45 1.440,00 345,60 1.785,60
ΒΙΒ 8311 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 56 50 2.800,00 672,00 3.472,00

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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*Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης δήλωσε Παρών.
*Η κα Κατερίνα Μπατζελή έδωσε Λευκή ψήφο, με την επιφύλαξη του τρόπου

διαχείρισης των πόρων έκτακτων αναγκών και δήλωσε ότι: «Η παρουσίαση του εν λόγω
θέματος εξ αναβολής είναι αναλυτική, εμμένουμε όμως στην αρχική μας άποψη ότι το
κόστος των έκτακτων αναγκών και της ακολουθούμενης εξ αυτού διαδικασίας είναι υψηλό
για ένα μήνα (1-10-19/31-10-19), να φθάνει τα 142.811 € ».

*Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς υπερψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας τα εξής: «Το
συγκεκριμένο θέμα είχε αναβληθεί, προκειμένου να επανέλθει η εισήγηση με αναλυτικό
προσδιορισμό των ημερομηνιών και των εργασιών εκτάκτων αναγκών….
Πραγματικά η εισήγηση σήμερα είναι περισσότερο σαφής, χωρίς όμως να ικανοποιεί όσα
θέταμε.
Σημείωσε επίσης, πως η έγκριση των δαπανών για έκτακτες ανάγκες πρέπει να γίνεται
κατά περίπτωση και όχι στην λογική μηνιαίας εκκαθάρισης….. Η ομαδοποίηση που
μπορεί να γίνει αποδεκτή είναι αυτή που στηρίζεται σε σαφώς προσδιοριζόμενη αιτία.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 123

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 294179/1465/27-12-2019 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για τον αποχιονισμό
και τη ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων (χιόνια, παγετός), σε οδούς
αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, από 28-12-2019 έως 31-12-2019.

ΒΙΖ 4665 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 40 50 2.000,00 480,00 2.480,00

11.606,40

ΑΓΑΘΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΚΕ 4508 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 09/10/19 11/10/19

24 50 1.200,00 288,00 1.488,00
ΕΚΕ 4509 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 24 50 1.200,00 288,00 1.488,00

2.976,00

ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ του
Νικολάου

ΜΕ 77364 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΩΣ 120 Hp 03/10/19 31/10/19

160 45 7.200,00 1.728,00 8.928,00
ΝΧΑ 8211 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 15-17 tn 160 44 7.040,00 1.689,60 8.729,60

17.657,60
ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του
Νικολάου

ΜΕ 61745 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ-
GRADER 03/10/19 31/10/19 160 55 8.800,00 2.112,00 10.912,00

ΧΑΤΖΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 101997 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΩΣ 120 Hp 01/10/19 24/10/19 127 45 5.715,00 1.371,60 7.086,60

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ 113208 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 01/10/19 31/10/19 176 65 11.440,00 2.745,60 14.185,60

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 126847 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΑΠΟ 121 Hp ΚΑΙ ΑΝΩ

23/10/19 31/10/19

51 50 2.550,00 612,00 3.162,00
ΕΚΒ 1394 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 20 50 1.000,00 240,00 1.240,00
ΕΚΑ 2862 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 10-15 tn 16 38 608,00 145,92 753,92

5.155,92
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΕ 49313 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΩΣ 120 Hp 01/10/19 19/10/19 96 45 4.320,00 1.036,80 5.356,80

ΓΚΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 116114 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΑΠΟ 121 Hp ΚΑΙ ΑΝΩ

10/10/19 31/10/19

56 50 2.800,00 672,00 3.472,00
ΜΕ 61718 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦ.
ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 180 Hp 80 65 5.200,00 1.248,00 6.448,00
ΙΗΗ 5013 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 46 50 2.300,00 552,00 2.852,00

12.772,00
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕ 74856 UNIMOG 14/10/19 18/10/19 40 60 2.400,00 576,00 2.976,00

ΣΥΝΟΛΟ 115.170,00 27640,80 142.810,80

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.007.
15216/64/22-01-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα
Π.Ε. Βοιωτίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή*

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 294179/1465/27-12-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για τον αποχιονισμό και τη ρίψη άλατος
κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων (χιόνια, παγετός), σε οδούς αρμοδιότητας της
Π.Ε. Βοιωτίας, από 28-12-2019 έως 31-12-2019, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1. ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 79242
2. ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 46134
3. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φορτωτής Ερπύστρια 100 hp ΜΕ 130348
4. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φορτωτής Κουβά 302 hp ΜΕ 96333
5. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 96334
6. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φορτωτής Ερπύστρια 160 hp ΜΕ 130153
7. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 95676
8. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκσκαφέας Ερπύστρια 300 hp ΜΕ 126257
9. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΒΙΖ 4665
10. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 113193
11. ΒΙΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ UNIMOG με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 93838
12. ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φορτωτής 966 - Κουβά 216 hp ΜΕ 64523
13. ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 64524
14. ΒΟΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 130160
15. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 64570
16. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας - Κουβά (JCB) ΜΕ 79674
17. ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 93839
18. ΖΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 61747
19. ΚΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 93849
20. ΚΑΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Κουβά (JCB) ΜΕ 60514
21. ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 96336
22. ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ UNIMOG με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 121684
23. ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ UNIMOG με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 93433
24. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 90496
25. ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΝΙΚ. Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 61745
26. ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΠΑΝ. Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 61749
27. ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 88630
28. ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 88631
29. ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 77364
30. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορτηγό με λεπίδα - αλατιέρα ΒΙΝ 5455
31. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 64554
32. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ UNIMOG με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 74856
33. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ UNIMOG με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 88636
34. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Κουβά (JCB) ΜΕ 116091
35. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Κουβά (JCB) ΜΕ 109883
36. ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 96313
37. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ UNIMOG με λεπίδα – αλατιέρα ΜΕ 135992
38. ΜΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 120349
39. ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φορτηγό με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 64525
40. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 130312
41. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φορτωτής 966 - Κουβά 207 hp ΜΕ 101978

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ



15

42. ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 113208
43. ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 56707
44. ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ. Εκσκαφέας – περιστρεφομενη ΜΕ 88639
45. ΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 56692
46. ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 120301
47. ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 101997
48. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 96335

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των
μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών
εργασίας, σε βεβαίωση που θα υπογράφεται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. απόφαση 660/26-03-2019, της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 12, θέμα 16ο και με
Α.Δ.Α: 60ΧΘ7ΛΗ-Ο21 (Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2840/24-12-2018).

*Ο κ. Χρονάς εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το χρόνο διεκπεραίωσης - έγκρισης
της συγκεκριμένης δαπάνης, που η αρμόδια υπηρεσία θα μπορούσε να συνυποβάλλει
αφού ήδη πέρασε 1 μήνας από το γεγονός.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 124

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση των αναβαθμών στην υποδομή των
βάσεων της γέφυρας του οδικού δικτύου στην οδό Περιβόλι - Κολοκυθιά - Αργύρια του
Δήμου Μακρακώμης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
19922/850/28/01/2020 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
Αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου η Τεχνική Υπηρεσία

να επαναφέρει την εισήγηση δίνοντας μια πιο σαφή εικόνα για τα δεδομένα του έργου
(π.χ. Μελέτη και επιβλέποντα, προσδιορισμός οριστικής αντιμετώπισης του
προβλήματος που δημιουργήθηκε, κ.α.), συμπεριλαμβάνοντας και τις αποφάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 125

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών επαρχιακής οδού Βαλαώρα - Τοπόλιανα»,
προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.14346/119/21/01/2020 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

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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1. Εγκρίνει: α) την Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑ -
ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ», προϋπολογισμού μελέτης 62.000,00 € με ΦΠΑ

2. Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
ως Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του
θέματος και την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας για:
α. τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
β. τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής του,
γ. τον καθορισμό της ημερομηνίας επανάληψής του εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή διενεργηθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμιά προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης και τις σχετικές
διατάξεις (άρθρο 98 του Ν.4412/16)
δ. την διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων
έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες) και
ε. να ενημερώνει τους υποψηφίους για την διαδικασία σύναψης της σύμβασης του εν
λόγω έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012 και του
άρθρου 98 του Ν.4412/2016.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς για τους παρακάτω λόγους και εκφράζοντας επιφυλάξεις
ψήφισε λευκό:
Η τεχνική περιγραφή είναι ασαφής…..

 Τα 500 μέτρα κρασπεδόρειθρα για τον συγκεκριμένο δρόμο είναι πολύ λίγα…..
 Δεν προσδιορίζονται που θα γίνουν τοιχία αντιστήριξης.
 Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν απεικονίζονται γραπτά και συγκεκριμένα αυτά που

θα υποδείξει ο επιβλέπων στον εργολήπτη .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 126

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Προυσός - Τόρνος - Καστανιά»,
προϋπολογισμού 64.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.18754/147/27/01/2020 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: α) την Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΟΔ ΠΡΟΥΣΟΣ - ΤΟΡΝΟΣ -
ΚΑΣΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού μελέτης 64.999,99 € με ΦΠΑ .

2. Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
ως Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του
θέματος και την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας για:
α. τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
β. τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής του,
γ. τον καθορισμό της ημερομηνίας επανάληψής του εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή διενεργηθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμιά προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης και τις σχετικές
διατάξεις (άρθρο 98 του Ν.4412/16)
δ. την διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων
έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες) και
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ε. να ενημερώνει τους υποψηφίους για την διαδικασία σύναψης της σύμβασης του εν
λόγω έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012 και του
άρθρου 98 του Ν.4412/2016.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς επαναλαμβανόμενος, για τους παρακάτω λόγους και
εκφράζοντας επιφυλάξεις ψήφισε λευκό:
Η τεχνική περιγραφή είναι ασαφής…..

 Τα 800 μέτρα κρασπεδόρειθρα για τον συγκεκριμένο δρόμο είναι πολύ λίγα…..
 Δεν προσδιορίζονται που θα γίνουν τοιχία αντιστήριξης.
 Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν απεικονίζονται γραπτά και συγκεκριμένα αυτά που

θα υποδείξει ο επιβλέπων στον εργολήπτη

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 127

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του
έργου: «Σήμανση - ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»,
προϋπολογισμού 1.070.052,04 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.14839/123/21/01/2020 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: α) την Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του

έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 1.070.052,04 € με ΦΠΑ

2. Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
ως την Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του
θέματος.

3. Ορίζει τον κ. Δημήτριο Πεταρούδη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως χειριστή του
έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.

4. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 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.
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- 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 υποβάλλει 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 προϊσταμένους της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της
λειτουργικότητας 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 .
5. Εξουσιοδοτεί 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 128

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο σύνολο του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.16486/131/24-01-
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
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Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (23-01-2020) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της
Π.Ε. Ευρυτανίας» και κατακυρώνει την σύμβαση, στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ». (ΑΦΜ: 130574403, Δ/νση: Λεωφόρος Καλυβίων 6,
Τ.Κ. 35132, Λαμία, τηλ. 2231036936).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 129

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α’ Φάση)»,
προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.258953/3270/20-12-2019 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 το 2ο Πρακτικό (17-12-2019) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

«Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α’ Φάση)» και κατακυρώνει
την σύμβαση, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 130

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς»,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.20404/351/28/01/2020 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
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας του υποέργου «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές και
επαρχιακές οδούς», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84428 και κατακυρώνει την σύµβαση του έργου
στην εργοληπτική επιχείρηση « ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΟΣ Ε.Ε» με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ:
131747 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ επί τοις εκατό
(55,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 131

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Ψαχνών», προϋπολογισμού
20.000,00 €, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.20965/543/Φ.Ε./28-1-2020 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 το 2ο πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην Ε/Ε

«Μ. ΚΑΤ. Ι.Κ.Ε. Τεχνική Εταιρεία», με έκπτωση 33,00% .
Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5)

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης.
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με

τα άρθρα 35 και 36 του Ν 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από
σχετική πρόσκληση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 132

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 600.000,00 με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.16686/718/23/01/2020 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 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας του υποέργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85602.

2. Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α.Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 134462 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης πενήντα δύο τοις εκατό (52%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 133

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας και τοποθέτησή της στα κατασκευασμένα βάθρα
στον Σπερχειό ποταμό, στο Καστρί Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 500.000,00 €.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.12490/503/24/01/2020 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 Πρακτικό ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84276 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΒΑΘΡΑ
ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

2.Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» με Α.Α. Προσφοράς–ΕΣΗΔΗΣ: 130377
και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00 %) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 134

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση ένστασης της αναδόχου εταιρείας “ΠΥΛΩΝ Α.Ε.” και έγκριση α) του
5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο - Μαρτίνο -
Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.578.059,73 € με ΦΠΑ και β) της
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συμπληρωματικής πίστωσης ποσού, για την κάλυψη της αναθεώρησης και της
μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.260097/14495/29-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή*

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Απορρίπτει την από 12/11/2019 ένσταση της αναδόχου εταιρείας για τους

λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας προς το
ΤΣΔΕ/ΠΣΕ.

Β) Εγκρίνει τον 5ο ΑΠΕ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟ - ΜΑΡΤΙΝΟ-
ΛΑΡΥΜΝΑ”, αναδόχου: “ΠΥΛΩΝ Α.Ε. για συνολική δαπάνη 3.070.509,40€ (με
Φ.Π.Α.24%), δηλαδή καθ΄ υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού κατά 492.449,66€

Γ) Εγκρίνει την συμπληρωματική πίστωση του ποσού των 425.777,00
( =343.495,98 + 82.281,02) για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης αναθεώρησης και
μεταβολής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

*Εκφράστηκαν απορίες και ερωτήματα γύρω από την πορεία του έργου και
ζητήθηκαν διευκρινήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση. Ο κ. Αναστάσιος
Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., έδωσε
απαντήσεις επί όλων αυτών και ακολούθησε η ψηφοφορία.

*Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης εκπρόσωπος της παράταξης “Πατρίδα μας η
Στερεά” δήλωσε ότι «αποδέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας .»

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, εκπρόσωπος της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση
Λαμίας” καταψήφισε την εισήγηση, προβάλλοντας τα εξής:

1. Πρόκειται για έργο που συμβασιοποιήθηκε τον Δεκέμβρη του 2006 και ακόμη δεν
έχει τελειώσει…. Για αυτό ζητάμε να έρθει για συζήτηση το πλήρες ιστορικό του
έργου.

2. Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από την αρχική σύμβαση αλλά και από τον
4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, που πρέπει να εξηγηθούν συγκεκριμένα από την
Τεχνική Υπηρεσία.

3. Δεν αποσαφηνίζεται η αναγκαιότητα και το κόστος των εργασιών, που ζητά να
πληρωθεί ο εργολήπτης εκτός σύμβασης αλλά το απέρριψε η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση…. Αν αυτές πράγματι έγιναν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 135

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υλοποίηση
παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς –
Λαμίας, Τμήμα: Όρια Νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας - Λαμία», προϋπολογισμού
2.500.000,00 €.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.276419/15202/2019/20/1/2020 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Υλοποίηση

παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς –
Λαμίας, Τμήμα: Όρια Νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας - Λαμία» (με αριθμό έργου
Κ.Α.2015ΣΕ07100004), Προϋπολογισμού: 2.500.000,00€, Αναδόχου: «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
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Α.Τ.Ε.Β.Ε» μέχρι τις 20-04-2020 σύμφωνα με τις παρ. 8α & 8β του άρθρου 147 του
Ν.4412/2016 με τις επιπλέον ακόλουθες παρατηρήσεις:

α) Παράταση 64 ημερολογιακών ημερών χορηγείται με αναθεώρηση και χωρίς
υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016) για το σύνολο
των εργασιών ολοκλήρωσης της κατασκευής του ισόπεδου κυκλικού κόμβου / πλατείας
round about, ισόπεδων κόμβων και διαμόρφωση πλευρικών πεζοδρομίων επί της
Π.Ε.Ο.ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ και εντός του αστικού ιστού της Δημοτικής
Eνότητας Αμφίκλειας, λόγω αποξήλωσης και ανακατασκευής τμημάτων των ήδη
κατασκευασμένων νησίδων, πεζοδρομίων και προσβάσεων προς ιδιοκτησίες και την εν
συνεχεία προσαρμογή των ασφαλτικών στρώσεων.

β) Παράταση 61 ημερολογιακών ημερών χορηγείται χωρίς αναθεώρηση και με
υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8β του άρθρου 147 του Ν.4412/2016) για την
ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήματα της Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ –
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ: ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ- ΛΑΜΙΑ» στα
σημεία που έχουν υποδειχθεί στον ανάδοχο από την επίβλεψη του έργου .

*Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, για τους εξής λόγους:
1. Πρόκειται για έργο που συμβασιοποιήθηκε τον Δεκέμβρη του 2006 και ακόμη δεν έχει
τελειώσει…. Για αυτό ζητάμε να έρθει για συζήτηση το πλήρες ιστορικό του έργου.
2. Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από την αρχική σύμβαση αλλά και από τον 4ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, που πρέπει να εξηγηθούν συγκεκριμένα από την Τεχνική
Υπηρεσία.
3. Δεν αποσαφηνίζεται η αναγκαιότητα και το κόστος των εργασιών, που ζητά να
πληρωθεί ο εργολήπτης εκτός σύμβασης αλλά το απέρριψε η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση…. Αν αυτές πράγματι έγιναν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 136

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης
της μελέτης: «Μελέτη παρεμβάσεων βελτίωσης επαρχιακής οδοποιίας για την
εξυπηρέτηση των προσβάσεων στο επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας», προεκτιμώμενης αμοιβής 595.035,04 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.400/18195/24/01/2020 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 ομόφωνα
1) Εγκρίνει την Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση της

μελέτης: «Μελέτη παρεμβάσεων βελτίωσης επαρχιακής οδοποιίας για την εξυπηρέτηση
των προσβάσεων στο επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας», προεκτιμώμενης αμοιβής 595.035,04 € με ΦΠΑ .

2) Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.

3) Ορίζει την κ. Μαρία Παπαζάχου, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως χειριστή του έργου
στο ΕΣΗΔΗΣ.

4) Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ δια της Προϊσταμένης
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:

4.1. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ:
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- Να προβεί 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 5 της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 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 5
της διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά,
να του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με τα άρθρα 5-8 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) βάσει του ανωτέρω άρθρου.

*Ο κ. Χαράλαμπος Σανιδάς εξήγησε, μετά από παρατηρήσεις της κας Μπατζελή, ότι
αυτοί οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι υπάρχοντες δρόμοι, αφορούν διαπλατύνσεις και είναι
μέσα στην περιοχή που θα προταθεί να γίνει το επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης το
οποίο είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο .

*Η κα Κατερίνα Μπατζελή εκπρόσωπος της παράταξης “Πατρίδα μας η Στερεά” στο
πλαίσιο ενημέρωσης του κ. Χ. Σανιδά, υπερψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας και τα
εξής:

Είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε το κατά πόσο οι επαρχιακοί προτεινόμενοι δρόμοι
εντάσσονται στο χωροταξικό της ΟΧΕ Ασωπού όπως αναφέρεται στην εισήγηση.
Γνωρίζουμε δε μέχρι σήμερα ότι τόσο το επιχειρησιακό σχέδιο όσο και η τεχνική μελέτη
βάση των οποίων θα ορισθούν με ακρίβεια τα όρια της εν λόγω ΟΧΕ δεν έχουν καν
αρχίσει.
Εάν είναι επαρχιακοί δρόμοι που απλά διευκολύνουν την κίνηση και ασφάλεια των
οχημάτων και των πολιτών, ας το ξεκαθαρίσουμε και να μην υπάρχει η δέσμευση περί
ΟΧΕ.
Θα συμφωνήσω με την πρόταση του κου Αναγνωστάκη για συνολική παρουσίαση του
σχεδίου ΟΧΕ Ασωπού και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έτσι ώστε να γνωρίζουμε και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, πολλά εκ των οποίων θα πρέπει να εγκριθούν
και από εμάς.

Και φυσικά κρατώ την δέσμευση του κ. Χ. Σανιδά ότι η επαρχιακή οδοποιία εφόσον
εντάσσεται στην ΟΧΕ θα επιδιωχθεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΡΑΑ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 137

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση και παραλαβή του συνόλου των μελετών της μελέτης με τίτλο:
«Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επ. οδό αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης»,
προϋπολογισμού 93.000,00€, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
19791/345/27/01/2020 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
Εγκρίνει και παραλαμβάνει το σύνολο των μελετών, της μελέτης: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΑΡ. 5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΗΣ»
της συλλογικής απόφασης ΣΑΜΠ 066 με κωδικό αριθμό 2014ΜΠ06600013 08 47.
Αναδόχου: «Σύμπραξη γραφείων μελετών Σοφοκλή Ηλ. Χριστόπουλου, Δημητρίου Μ.
Πυργάκη και Βασιλείου Σ. Βλαχάκη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 138

ΔΩΡΕΕΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Δωρεά εξοπλισμού διάσωσης στο Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.10466/25/15-

01-2020 έγγραφο της 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
Δωρίζει τα παρακάτω είδη στο Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, το οποίο

συνδράμει στο έργο της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντικά και καθοριστικά, στον
εντοπισμό και την διάσωση πολιτών, από το 2007 οπότε και αναγνωρίστηκε επίσημα
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με αριθμό 1/2007. Τα παρακάτω είδη
πρόκειται να εμπλουτίσουν τα μέσα δράσης των μελών καθώς και να αντικαταστήσουν
υπάρχοντα τα οποία έχουν φθαρεί και χρήζουν αλλαγής, και ως εκ τούτου πρόκειται να
αυξήσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα του ανωτέρω αναφερομένου Σώματος.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1 BEBCSA11.100.
R

ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑΤΙΚΟ 11mm -
100m

ACCESS UC 11MMx100M RED ΤΕΜ 1

2 BEBCSA11.100.
Y

ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑΤΙΚΟ 11mm -
100m

ACCESS UC 11MMx100M
YELLOW

ΤΕΜ 1

3 BEBCE105T.50.
B

ΣΧΟΙΝΙ ΔΥΝΑΜΙKΟ
10,5mm(CAW TAILS)(50m)

Top Gun II 10,5MMx50M BLUE ΤΕΜ 1

4 BEBCE08.200.B ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ ΓΙΑ PRUZIK
8mm - 60m

8MMx200M BLUE ΤΕΜ 1

5 BEBSAC CP80 ΣΑΚΙΔΙΟ RINGING COMBI PRO 80 ΤΕΜ 1
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6 PEC083BA01 ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΛΟΣΩΜΕΣ

ASTRO BOD FAST U HARNESS 1 ΤΕΜ 5

7 PEC083BA02 ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΛΟΣΩΜΕΣ

ASTRO BOD FAST U HARNESS 1 ΤΕΜ 2

8 PEB071BA00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ
ΠΤΩΣΗΣ

ANTICHUTE MOBILE ASAP LOCK ΤΕΜ 8

9 PED020AA00 ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ I’D S DESCENDER ΤΕΜ 10

10 PEB17ALA ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ASCENSION ASCENDER LEFT ΤΕΜ 3

11 PEB17ARA ΦΡΕΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ASCENSION ASCENDER RIGHT ΤΕΜ 3

12 PEC47A ΠΟΔΟΣΤΗΡΙΟ FOOTAPE FOOT LOOP ΤΕΜ 8

13 PEM34A-TL ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ D 27KN

AM’D TRIACT-LOCK CARABINER ΤΕΜ 16

14 PEC80-BR ΖΩΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ RESCUE TRIANGLE PITAGOR ΤΕΜ 2

15 PEP67 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ KOOTENAY PULLEY ΤΕΜ 1

16 PEP21-SPE ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΔΙΠΛΗ TANDEM SPEED PULLEY ΤΕΜ 1

17 PER58-L ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ SWIVEL – L CONNECTING
ELEMENT

ΤΕΜ 2

18 PEP03B SHUNT SHUNT RAPPEL BACK UP
DEVICE

ΤΕΜ 6

19 PEB50A RESCUCENDER RESCUSENDER ROPE CLAMP ΤΕΜ 4

20 PEM34A-TL ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ D 27KN

AM’D TRIACT-LOCK CARABINER ΤΕΜ 15

21 PEM33A-TL ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
OVAL 25KN

OK- TRIACT-LOCK CARABINER ΤΕΜ 15

22 REM36A-TL ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
HMS 27 KN

WILLIAM - TRIACT-LOCK
CARABINER

ΤΕΜ 20

23 PEP63-S ΠΛΑΚΕΤA ΔΙΑΣΩΣΗΣ PAW S RIGGING PLATE ΤΕΜ 1

24 PEP63-M ΠΛΑΚΕΤA ΔΙΑΣΩΣΗΣ PAW M RIGGING PLATE ΤΕΜ 1

25 PEP50A ΤΡΟΧΑΛΙΑ PRUZIK RESCUE PULLEY ΤΕΜ 6

26 PEC40A-60 ΙΜΑΝΤΕΣ ΡΑΦΤΟΙ 60cm ANNEAU SLING 60 CM YELLOW ΤΕΜ 10

27 PEC40A-80 ΙΜΑΝΤΕΣ ΡΑΦΤΟΙ 80cm ANNEAU SLING 60 CM BLUE ΤΕΜ 10

28 PEC40A-120 ΙΜΑΝΤΕΣ ΡΑΦΤΟΙ 120cm ANNEAU SLING 60 CM GREEN ΤΕΜ 19

29 PEC40A-150 ΙΜΑΝΤΕΣ ΡΑΦΤΟΙ 150cm ANNEAU SLING 60 CM RED ΤΕΜ 10

30 PEP 68 ΠΡΟΣΤATΕΥΤΙΚΕΣ
ΣΚΑΛΕΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ

SET CATERPILLAR EDGE
ROLLER

TEM 2

31 PEC083BA02 ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΛΟΣΩΜΕΣ

ASTRO BOD FAST U HARNESS 2
International version ΤΕΜ 1

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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*Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης πρότεινε :«Στο βαθμό που υπάρχει μια
οικονομική δυνατότητα, η πολιτική προστασία να φέρει μια εισήγηση στο Περιφερειακό
Συμβούλιο ή στην Οικονομική Επιτροπή για να δώσουμε την δυνατότητα στήριξης σ’
αυτού του είδους τις ομάδες- της διασωστικής- αν μεταγενέστερα π.χ. θέλετε να στηρίξετε
και τις εθελοντικές αιμοδοσίες, θα μπορούσαμε να δούμε κάτι αντίστοιχο… ώστε να
οικοδομηθεί ένας πραγματικός ιστός, μεταξύ περιφέρειας κι όλων αυτών των ομάδων που
συνεισφέρουν κοινωνικά.. αλλά να μην γεννάται στο μυαλό του κάθε καχύποπτου ότι
μέσα από αυτό πάμε και σε εξάρτηση.»

*Η κα Κατερίνα Μπατζελή δήλωσε τα εξής:
«Ο εθελοντισμός και η σωστή οργάνωση και εκπαίδευση των πολιτών που συμμετέχουν
είναι σημαντική στην συνεργασία με τις καθήλειν αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και
του κράτους για την ασφάλεια των πολιτών.
Θα συμφωνήσω με την πρόταση περί μία συνολικής καταγραφής των εθελοντικών
οργανώσεων που μέχρι σήμερα έχουν σταθεί δίπλα στις υπηρεσίες μας και στους πολίτες
μας . Στα πλαίσια δε του νέου Νόμου περί Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κινδύνων να τους εντάξουμε με όρους και προϋποθέσεις.»

*Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς επισημαίνοντας την αντίθεσή του ως προς τον
εθελοντισμό, δήλωσε:

«Κανονικά το Δημόσιο θα πρέπει να λύνει ολοκληρωμένα τέτοιου είδους
προβλήματα, χρησιμοποιώντας πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω του
ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ της Πολιτικής Προστασίας.

Στις σημερινές, όμως, συνθήκες και με δεδομένο τον τρόπο λειτουργίας του
κράτους… αφού οι ανάγκες είναι επείγουσες και σχετίζονται με την σοβαρή
δραστηριότητα του Ελληνικού Διασωστικού Σώματος…
Δεν έχουμε αντίρρηση, εφόσον προσδιοριστεί το κόστος της δωρεάς και καθοριστεί η
πηγή των πόρων…

Κατά την άποψή μας, θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν πιστώσεις του
Περιφερειακού Ταμείου».

*Ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής διευκρίνισε ότι:
«Με τον νέο νόμο Πολιτικής Προστασίας ένα από τα σημεία που είναι προς θετική
κατεύθυνση είναι ότι μπαίνει αρχικά μια τάξη στο ποιες είναι εθελοντικές οργανώσεις,
γίνεται μια διαδικασία πιστοποίησης τους από την Γενική Γραμματεία και ενόψει αυτού, το
να είσαι μέσα σε ένα πιστοποιημένο μητρώο οργανώσεων σχεδιαστικά τουλάχιστον,
περιορίζει σ’ αυτούς που έχουν μια σοβαρότητα και μια ουσιαστική δυνατότητα
συμβολής» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 139

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης και καταστροφής υλικών της Δ/νσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.

32 PEC40A-120 ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑΤΙΚΟ 11mm -
100m

ACCESS UC 11MMx100M
YELLOW ΤΕΜ 1

33 PEL071AA01 ΙΜΑΝΤΕΣ ΡΑΦΤΟΙ 120cm LANYARD ASAP’SORBER 40cm ΤΕΜ 8

34 RXP41SY ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ 4:1 (ΚΙΤ) P41 Set – AZTEK SET incl. 15m
Rope & Bag ΤΕΜ 1

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ



27

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
16930/120/23/01/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το Πρακτικό Αξιολόγησης-Καταστροφής Υλικών της Διεύθυνσης

Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από την αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή
συστήθηκε με την με την υπ’ αριθμ. 8733/474/14-01-2020 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας (ΑΔΑ:6ΞΔΕ7ΛΗ-ΩΛ8), η οποία ύστερα από τεχνικό
έλεγχο που πραγματοποίησε στον μηχανογραφικό εξοπλισμό διαπίστωσε ότι ο
εξοπλισμός όπως καταγράφεται στο από 22/1/2020 Πρακτικό Αξιολόγησης-
Καταστροφής-Ανακύκλωσης υλικών, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, έχει υποστεί
βλάβες και θα πρέπει να δοθεί για ανακύκλωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 140

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.20385/1084/28-

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
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

ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 032920498

Α) 3.198,83

Β) 3.212,29

Α) 11/07-01-2020

Β) 12/21-01-2020
19SYMV005585954 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2
ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 044207205
1.871,31 47/21-01-2020 19SYMV005529255 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3
ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΑΦΜ: 168415760

953,85 15/21-01-2020 19SYMV005529184 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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4
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 053821461

3.094,17 3/21-01-2020 19SYMV005529185 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5
ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092488299
2.569,92 339/22-01-2020 19SYMV005529083 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ

ΑΦΜ: 029929494

1.244,27 74/22-01-2020 19SYMV005529285 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

7 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
Η. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ: 039451686

1.696,18 62/22-01-2020 19SYMV005529160 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

8

ΗΛΙΑΣ Β. ΖΑΧΟΣ

ΑΦΜ: 041956942
1.449,81 98/22-01-2020 19SYMV005585532 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

9
ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ι.
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ

ΑΦΜ: 042986298

Α) 1.469,54

Β)1.310,67

Α) 34/22-01-2020

Β) 35/22-01-2020
19SYMV005529219

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

10
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 032077231

2.953,94 54/23-01-2020 19SYMV005584535 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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11
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΦΜ: 051177155

Α) 1.739,31

Β) 1.739,31

Α) 10/23-01-2020

Β) 11/23-01-2020

19SYMV005529227 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

12
ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092690164

9.045,85 378/23-01-2020 19SYMV005529077 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

13
ΓΙΑΝΚΑ ΜΕΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΦΜ: 163845027

819,83 5/23-01-2020
19SYMV005529298

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

14
ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΦΜ: 049288849
3.517,25 34/23-01-2020 19SYMV005529236 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

15 ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 073966616

2.991,51 9/23-01-2020 19SYMV005529247 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

16
ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 168426590

2.086,55 16/23-01-2020 19SYMV005835369 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

17
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Α.Ε.

ΑΦΜ:090014129

72.692,09 1/23-01-2020 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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18
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ

ΑΦΜ: 090009421

Α) 9.695,47
Β) 128.511,52
Γ) 100.264,74
Δ) 19.896,20

Α) 94/24-01-2020
Β) 95/24-01-2020
Γ) 96/24-01-2020
Δ) 97/24-01-2020

19SYMV005834831 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

19

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 057263799
3.332,72 76/24-01-2020 19SYMV005529169 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

20
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΑΣ

ΑΦΜ: 046218344

3.910,35 48/24-01-2020 19SYMV005529224 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

21
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 045040110

Α) 2.909,71

Β) 351,02

Α) 30/23-01-2020

Β) 31/23-01-2020

19SYMV005529019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

22
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 112449356

1.519,62 36/24-01-2020 19SYMV005826844 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

23 ΦΟΡΤΑΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΦΜ: 163845027

2.934,27 35/24-01-2020 19SYMV005529207 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

24 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 026838185

1.697,05 64/27-01-2020 19SYMV005545742 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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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 141

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση - διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας,
για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.13095/586/27/01/2020 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. Τροποποιεί - επανακοστολογεί τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με

τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν
και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π. Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του
σχολικού έτους 2019 – 2020, επίσης τροποποιεί τις προς σύναψη και τις
υπογεγραμμένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι .

2. Η τροποποίηση των ως άνω δρομολογίων άρχεται από την έγκριση της
παρούσας εισήγησης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του, Ειδικού Φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της Π.
Ε. Εύβοιας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 142

25
ΚΟΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 043392513
4.731,72 6/27-01-2020 19SYMV005528593 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

26
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΦΜ: 142376069
4.945,22 20/27-01-2020 19SYMV005529226 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

27
ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΤΖΑΒΕΣ

ΑΦΜ: 110902450
3.002,85 34/28-01-2020 19SYMV005529239 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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ΘΕΜΑ 22ο: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 2071/10-12-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
20249/764/28/01/2020 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) Διορθώνει την υπ’ αρ. 2071/10-12-2019 (Πρακτικό 40, ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β)

απόφασή της, ως προς τα στοιχεία του δρομολογίου με κωδικό 827 που αναγράφονται
λανθασμένα στον αντίστοιχο πίνακα (α/α 8),( Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων
και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών
κατά το σχολικό έτος 2019-2020 των οριστικών αναδόχων του Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών, όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 12/2018 πράξη
επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου) .

Η ορθή εκδοχή του ΠΙΝΑΚΑ αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και η διόρθωση του
έγινε ως προς τον λανθασμένο ανάδοχο (α/α 8): Παριανό Κωνσταντίνο, προσωρινό
μειοδότη του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών 2017-2020, στον
ορθό Σκαρλάτο Νικόλαο, προσωρινό μειοδότη της Διαπραγμάτευσης της 23ης
Σεπτεμβρίου 2019, για την μεταφορά μαθητών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα .

2)Τροποποιεί τα δρομολόγια των ως άνω δρομολογίων ως προς το ορθόν με
αναδρομική ισχύ.
3)Εγκρίνει την αναδρομική καταβολή της διαφοράς που προκύπτει από την εν λόγω
τροποποίηση.
4)Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του, Ειδικού Φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της
Π. Ε. Εύβοιας .

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 2071/10-12-2019 (Πρακτικό 40, ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β)
απόφαση της Ο.Ε. Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 143

ΘΕΜΑ 23ο: Τμηματική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του
έργου: “Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη 2017-2018, 2018-
2019 και 2019-2020”, του ανάδοχου μεταφορέα Λουκά Μπατσιάκου.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.15716_490/28-
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

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την τμηματική αποδέσμευση της υπ’ αριθμ. 445/20-3-2018 εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού
2.144,38€, (Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016), όπως
κατατέθηκε από τον ανάδοχο μεταφορέα Λουκά Μπατσιάκο, για το έργο “Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τα δύο σχολικά έτη 2017–2018, 2018-2019, 2019-
2020» και την αντικατάστασή της από νέα εγγυητική ποσού 624,74€ η οποία αντιστοιχεί
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στο 5% επί του ποσού των 12.494,81€ (άνευ ΦΠΑ) του ανεκτέλεστου τμήματος της
σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 144

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τα έτη 2020 και 2021
στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 182.487,32 € με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.20172/1078/28/01/2020 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
Εγκρίνει:

1. Την διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020 και
2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 182.487,32€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: «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. η Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Αρκίτσας –
Λιβανατών – Μεγαπλατάνου, Γουλεμίου – Αταλάντης, Κυπαρισσίου – Καλαποδίου,
Ζελίου – Ελατείας – Σφάκας – Τραγάνας, Προσκυνά – Μαρτίνου – Λάρυμνας –
Μαλεσίνας – Αμφικλείας, Δρυμαίας, Τιθρωνίου – Μοδίου – Κάτω Τιθορέας – Τιθορέας,
Αγίας Μαρίνας »» για την προστασία 2.499.000 ελαιοδέντρων, για (4) ψεκασμούς.

TMHMA Β: «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. η Τ.Κ. Λαμίας – Λυγαριάς – Ροδίτσας, Μεγάλης
Βρύσης – Σταυρού – Κωσταλεξίου – Κομποτάδων – Μεξιατών – Αργυροχωρίου –
Φραντζή – Γοργοποτάμου – Ν. Κρικέλλου, Βαρδατών – Δαμάστας – Ηρακλείας –
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.» για την προστασία 2.974.000 ελαιοδέντρων για (4)
ψεκασμούς.
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 91.243,66 €
Οικονομικό έτος 2021 ποσό 91.243,66 €
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2. Των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
3. Τον ορισμό ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της
Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου.

*Ο Κ. Χρήστος Δούρος εκπρόσωπος της παράταξης “Ενωτική Περιφερειακή
Κίνηση” επισήμανε την ανάγκη για πιο συγκροτημένους χειρισμούς της Δακοκτονίας,
αναφέροντας ότι λόγω των καιρικών συνθηκών θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα .

*Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση αλλά … «Διερωτόμαστε, γιατί
αρνείστε να πραγματοποιήσετε σύσκεψη εκπροσώπων των δήμων, των συνεταιρισμών
και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών που σχετίζονται με την καλλιέργεια
ελιάς… προκειμένου να αξιολογηθεί το πρόγραμμα δακοκτονίας και να ληφθούν αναγκαία
πρόσθετα μέτρα που θα διασφαλίζουν την παραγωγή».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 145

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αλατιέρας», για τις ανάγκες του Τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. στη Φθιώτιδα,
προϋπολογισμού 28.520,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
20153/1073/28/01/2020 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 το υπ’ αριθμ. 1/17-1-2020 πρακτικό της επιτροπής του εν θέματι

διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών και στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου
αναδόχου, ήτοι της επιχείρησης Ecosolution - ΖΗΣΗΣ Δ. ΖΙΩΓΑΣ.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ”, για
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του πρακτικού της επιτροπής, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την επιχείρηση
“Ecosolution- ΖΗΣΗΣ Δ. ΖΙΩΓΑΣ”, με ΑΦΜ: 053019726, ΔΟΥ: Στ’ Θεσ/νικης, που εδρεύει
στην οδό Α. Συμεωνίδη 61, Τ.Κ. 55534, Πυλαία θεσ/νικης, η οποία πρόσφερε το ποσό
των 27.900,00€ με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. που θα
υποβάλει ο ανωτέρω οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης που θα του
αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.

*Ο κ. Χρονάς δήλωσε: «Υπάρχει προβληματισμός για το αν η απόρριψη του 2ου
διαγωνιζόμενου…. Με το αιτιολογικό πως από το τεχνικό φυλλάδιο, που έχει προσκομίσει,
προκύπτει ότι το ύψος του αλατοδιανομέα είναι 145cm, ενώ η διακήρυξη ορίζει ότι “το
ύψος του αλατοδιανομέα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο (χαμηλότερο από
1400 mm) έτσι ώστε το κέντρο βάρος να είναι χαμηλά”….γίνεται σωστά.
Αν η συγκεκριμένη διαφορά αναφέρεται στην διακήρυξη πως οδηγεί στον αποκλεισμό του
διαγωνιζομένου…
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Η ψήφος μας είναι…. ΛΕΥΚΟ».

*Ο κ. Αριστείδης Τασιός εξήγησε ότι κατόπιν ερωτήσεως στην αρμόδια επιτροπή
ενημερώθηκε πως το σημείο προβληματισμού του κ Χρονά, αναφέρεται ως όρος
αποκλεισμού .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 146

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τρίμηνης παράτασης των υπ΄ αριθμ. 12/2019 και 13/2019
συμβάσεων που έχουν υπογραφεί για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2019-
2020», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.18333/328/24-01-
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
Εγκρίνει Τρίμηνη παράταση των υπ΄αριθμ. 12/2019 και 13/2019 Συμβάσεων που

έχουν υπογραφεί μεταξύ της Π.Ε. Ευρυτανίας και του προμηθευτή, “ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ.ΦΩΤΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρελαίου κίνησης) των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η παράταση αυτή θα ισχύει από τις 15 Φεβρουαρίου
2020 και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων (lt) και των αντίστοιχων πιστώσεων που
έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί με τις ανωτέρω συμβάσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 147

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, για τη συμμετοχή του στην «HORECA 2020 (7-
10/2/2020) Διεθνή Έκθεση Τροφοδοσίας και Εξοπλισμού των Ξενοδοχείων και των
μονάδων Μαζικής Εστίασης», που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο
“Metropolitan Expo”, στα Σπάτα.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.Ε/19612/101/27/1/2020 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &

Εξωστρέφειας κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη προκειμένου να εκπροσωπήσει την
Περιφέρεια στην HORECA 2020 (7-10/2/2020) Διεθνής Έκθεση Τροφοδοσίας και
Εξοπλισμού των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης που θα
πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, στα Σπάτα. (αναχώρηση-
μετάβαση 8 /2/2020 επιστροφή 8/2/2020).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8 /2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 8/2/2020

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην

έκθεση .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας τα εξής:
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«Η έκθεση ενδιαφέρει κυρίως ξενοδόχους και ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης ...
σχεδόν καθόλου την Περιφέρεια, που αναζητά γενικά αύξηση της τουριστική κίνησης.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 148

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού &
Πολιτισμού της Π.Σ.Ε., του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας και ενός Περιφερειακού
Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στη διεθνή τουριστική έκθεση «IMTM 2020» (11-
12/02/2020), στο Τελ Αβίβ - Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.ΣΤ/22378/130/30/1/2020 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού 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. Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού &

Πολιτισμού κ. Ηλία Μπουρμά προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη
διεθνή τουριστική έκθεση IMTM 2020 στο Τελ Αβίβ- Ισραήλ από 11-12/2/2020
(αναχώρηση-μετάβαση 10/2/2020, αναχώρηση επιστροφή 14/2/2020).

Η αναχώρηση-μετάβαση στις 10/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και
της συμμετοχής της Περιφέρειας (παραλαβή του υλικού κ.λ.π.). Η αναχώρηση -
επιστροφή στις 14/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης και προκειμένου να συμμετάσχει η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στο B2B workshop που διοργανώνει ο Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια της έκθεσης
στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 με τη
συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές εταιρίες και
τους κορυφαίους τουριστικούς πράκτορες του Ισραήλ. (7 σχετικό)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 10 /2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 14/2/2020
Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:

α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην

έκθεση

2. Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας κ.
Γεωργίου Κελαϊδίτη προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή
τουριστική έκθεση IMTM 2020 στο Τελ Αβίβ - Ισραήλ από 11-12/2/2020 (αναχώρηση-
μετάβαση 10/2/2020, αναχώρηση επιστροφή 14/2/2020).

Η αναχώρηση-μετάβαση στις 10/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν
οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και
της συμμετοχής της Περιφέρειας (παραλαβή του υλικού κ.λ.π.). Η αναχώρηση -
επιστροφή στις 14/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης και προκειμένου να συμμετάσχει η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στο B2B workshop που διοργανώνει ο Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια της έκθεσης
στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 με τη
συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές εταιρίες και
τους κορυφαίους τουριστικούς πράκτορες του Ισραήλ. (7 σχετικό)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 10 /2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 14/2/2020
Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:

α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
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δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην
έκθεση

3. Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του κ. Ανδρέα Δαύρη, Περιφερειακού
Συμβούλου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική
έκθεση IMTM 2020 στο Τελ Αβίβ- Ισραήλ από 11-12/2/2020 (αναχώρηση-μετάβαση
10/2/2020, αναχώρηση επιστροφή 14/2/2020).

Η αναχώρηση-μετάβαση στις 10/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και
της συμμετοχής της Περιφέρειας (παραλαβή του υλικού κ.λ.π.). Η αναχώρηση -
επιστροφή στις 14/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης και προκειμένου να συμμετάσχει η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στο B2B workshop που διοργανώνει ο Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια της έκθεσης
στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 με τη
συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές εταιρίες και
τους κορυφαίους τουριστικούς πράκτορες του Ισραήλ. (7 σχετικό)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 10 /2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 14/2/2020

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην

έκθεση .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας τα εξής:
«Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την συμμετοχή επιμελητηρίων και συγκεκριμένος
στόχος – επιδίωξη της Περιφέρειας.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 149

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Κατερίνας Μπατζελή, Περιφερειακής
Συμβούλου (Επικεφαλής “Πατρίδα Μας η Στερεά”), για τη συμμετοχή της στην έκθεση
25η «GULFOOD» 2020 (16-20/02/2020), στο Εκθεσιακό Κέντρο Dubai Word Center -
Nτουμπάι.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.Ε/19152/99/27/1/2020 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας της Περιφερειακής Συμβούλου (Επικεφαλής

“Πατρίδα Μας η Στερεά”) κας Κατερίνας Μπατζελή προκειμένου να εκπροσωπήσει
την Περιφέρεια στην έκθεση 25η «GULFOOD» 2020(16-20/2/2020) που θα
πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Dubai Word Center, στο Nτουμπάι.

(αναχώρηση-μετάβαση 15/2/2020 επιστροφή 20/2/2020).
Η αναχώρηση- μετάβαση στις 15/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν

οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και
της συμμετοχής της Περιφέρειας.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 15 /2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
20/2/2020

Στην παραπάνω μετακινούμενη θα της καταβληθούν οι δαπάνες:

α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην

έκθεση .

Η κα Κατερίνα Μπατζελή, λόγω της συμμετοχής της στην έκθεση, απείχε της
ψηφοφορίας .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας τα εξής:
«Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την συμμετοχή επιμελητηρίων και συγκεκριμένος
στόχος – επιδίωξη της Περιφέρειας.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 150

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού &
Πολιτισμού της Π.Σ.Ε., της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και ενός Περιφερειακού
Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στη διεθνή τουριστική έκθεση «TTR 2020» (20-
23/2/2020), στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.ΣΤ/22410/132/30/1/2020 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού 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. Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού &

Πολιτισμού κ. Ηλία Μπουρμά προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη
διεθνή τουριστική έκθεση TTR 2020 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας ( 20-23/2/2020).
(αναχώρηση-μετάβαση 19/2/2020, αναχώρηση επιστροφή 24/2/2020).
Η αναχώρηση-μετάβαση στις 19/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν

οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και
της συμμετοχής της Περιφέρειας (παραλαβή του υλικού κ.λ.π.). Η αναχώρηση-
επιστροφή στις 24/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 19 /2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 24/2/2020

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην

έκθεση

2. Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας κ.
Φανής Παπαθωμά προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή
τουριστική έκθεση TTR 2020 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας ( 20-23/2/2020).
(αναχώρηση-μετάβαση 19/2/2020, αναχώρηση επιστροφή 24/2/2020).
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Η αναχώρηση-μετάβαση στις 19/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν
οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και
της συμμετοχής της Περιφέρειας (παραλαβή του υλικού κ.λ.π.). Η αναχώρηση-
επιστροφή στις 24/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 19 /2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 24/2/2020

Στην παραπάνω μετακινούμενη θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης

στην έκθεση

3. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Γεώργιου Πατσιούρα, Περιφερειακού
Συμβούλου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική
έκθεση TTR 2020 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας ( 20-23/2/2020). (αναχώρηση-
μετάβαση 19/2/2020, αναχώρηση επιστροφή 24/2/2020).

Η αναχώρηση-μετάβαση στις 19/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν
οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και
της συμμετοχής της Περιφέρειας (παραλαβή του υλικού κ.λ.π.). Η αναχώρηση-
επιστροφή στις 24/2/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 19 /2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 24/2/2020

Στην παραπάνω μετακινούμενη θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην

έκθεση .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας τα εξής:
«Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την συμμετοχή επιμελητηρίων και συγκεκριμένος
στόχος – επιδίωξη της Περιφέρειας.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 151

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες έργων,
μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού
Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.19917/754/28-01-
2020 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. Εξειδικεύει την πίστωση για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το 2020, ως εξής:
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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

Διαταγή πληρωμής
αρ.59/2019 του
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας της
εταιρείας “INNOVATION
PLUS ΑΕ» για δαπάνη
φωτιστικής κάλυψης για την
θάλασσα του Θαλασσινού
Καρναβαλιού Χαλκίδας
2018,
Κεφάλαιο 14.200,00€
Τόκοι 1.596,40€
Δικαστικά έξοδα 685,80€

02.02.079.089
2.01

Δαπάνες
για
δικαστικές
αποφάσεις

16.482,20

2

Δικαστική απόφαση με
αρ.Α1880/2018 του
Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά στο δικαιούχο
Δημήτριο Καρατζά για
δαπάνη αποζημίωσης
λόγω τροχαίου στην
Ε.Ο.Ψαχνών-Χαλκίδας.
Κεφάλαιο 9.834,29€
Τόκοι 7.384,45€
Δικαστικά έξοδα 517,00€

02.02.079.089
2.01

Δαπάνες
για
δικαστικές
αποφάσεις

17.735,74 67.153,87 0,00 32.935,93

3

δικαστική δαπάνη της υπ’
αριθμ.Α269/2019
απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά στο
όνομα Ιωαννίδου
Περσεφόνης, υπαλλήλου
της ΠΕ Εύβοιας.

02.02.073.089
4.01

Δικαστικά
συμβολαιογ
ραφικά
έξοδα 491,00 15.000,00 8.269,39 6.239,61

4

Αντικατάσταση δέκα
μπαταριών απεγκλωβισμού
που περιλαμβάνουν οι
ηλεκτρονικοί πίνακες των
ανελκυστήρων του κτιρίου
της ΠΕ Εύβοιας
Έγγραφο 16659/682/23-1-
2020 του τμ. Προμηθειών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.132
9.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρηση
ς επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

372,00

5

Αντικατάσταση τεσσάρων
ράουλων του σασί του
θαλάμου με νέες για τον
καθένα εκ των δύο
ανελκυστήρων του κτιρίου
της ΠΕ Εύβοιας(σύνολο:
οκτώ ράουλα)
Έγγραφο 16525/678/23-1-
2020 του τμ. Προμηθειών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.132
9.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρηση
ς επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

744,00

6

Προμήθεια ανταλλακτικών
επισκευής του KYOCERA
KM2530 Φωτοτυπικού της
Δ/νσης Δευτεροβάθμιας

02.02.073.132
9.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρηση
ς επισκευής

131,40 5.000,00 3.752,60
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2.Εξειδικεύει την πίστωση για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ. 02071)
ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 152

ΘΕΜΑ 32ο: Εξειδίκευση δαπάνης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου στην
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.9841/239/15-
1-2020 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 της πίστωσης του Φ. Φορέα 073 και ΚΑΕ 5161 «δαπάνες

εθνικού χαρακτήρα» όπως (σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ.1 εδ.στ), επειδή δεν
προσδιορίζονται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο, ως εξής:

1) Προμήθεια στεφανιών από την Κουκουλόγου Μαρία- ποσό 400€
2) Προμήθεια γλυκών, αναψυκτικών και εδεσμάτων – από Μπάφα Δέσποινα ποσό 500
€
3) Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης από «Αφοί Λαλλά» - ποσό 1000 €.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φορέας 073 και
ΚΑΕ 5161 «δαπάνες εθνικού χαρακτήρα».
Συνολικό ποσό 1900 ευρώ .

΄Αρθρο 159 του ν. 3852/1010

«στ) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που

Εκπαίδευσης του Νομού
Ευβοίας.
Έγγραφο 10835/7/16-1-
2020 του τμ. Πληροφορικής
της ΠΕ Εύβοιας

κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

0,00

7

Επιστροφή προστίμου στον
Ρίζο Θωμά του Σωτηρίου
με ΑΦΜ 015121734 βάσει
του υπ’ αριθμ.58580/03-12-
2019 εγγράφου της ΑΑΔΕ

02.02.073.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 1.837,50 150.000,00 94,00 148.068,50

ΣΥΝΟΛΟ 37.793,84 237.153,87 8.363,39 190.996,64

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου
στην Σαραντοπούλου
Χρυσαυγή του Δημητρίου
λόγω μη χρήσης
ολόκληρου του ποσού.
Έγγραφο
274991/32028/05-12-2019
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

300,00 5.000,00 0,00 4.700,00
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εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής
επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.

. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 153

ΘΕΜΑ 33ο: Εξειδίκευση δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για την προμήθεια υλικών επισκευής αντλιοστασίων,
για τις ανάγκες άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.291047_6993/28-
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*

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για

παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020,
ως κατωτέρω:

*Ο κ. Χρονάς δήλωσε τα εξής:
«Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την αξιοποίηση της Κωπαίδας δεν

μπορεί να γίνεται σαν ένα οποιοδήποτε έργο και αποσπασματικά.
Η Κωπαίδα 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 Κωπαίδας και
διαφορετική αντίληψη για την διαχείριση των αναγκών της ……. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την
ψηφοφορία για τα συγκεκριμένα έργα….
Πιστεύαμε και πιστεύουμε πως θα ήταν αποτελεσματικότερο και σε όφελος του δημοσίου
συμφέροντος αυτά τα έργα να τα αναλάμβανε ένας δημόσιου χαρακτήρα τεχνικός φορέας
κατασκευών και συντήρησης, με επαρκή μέσα και κατάλληλο προσωπικό.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 154

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια υλικών
επισκευής
αντλιοστασίων για τις
ανάγκες αδρευσης του
Κωπαιδικού πεδίου,
σύμφωνα με τον
Ν.4075/2012,αρθρο
58 παρ. 8 και
Ν.4250/14 αρθρο 13.

02.05.073.
5429 01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες
(Ο.Κ)

7.316,00 1.141.928,49 544.190,84 597.737,65

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 7.316,00 1.141.928,49 544.190,84 597.737,65
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ΘΕΜΑ 34ο: Εξειδίκευση και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.),
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ./14490_468/21-01-2020 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

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για

παροχή υπηρεσιών και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των πιστώσεων
του Οικονομικού Έτους 2020, ως κατωτέρω:

1 Ποσό 1.500,00€ με υπόλογο την υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων ,του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων , με βαθμό Α ,ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του ΙΩΑΝΝΗ, για την κάλυψη των εξόδων των διοδίων, παρκινγκ και ΚΤΕΟ των
αυτ/των της Π.Ε Βοιωτίας. Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-12-20.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 899.

1.500,00

2 Ποσό 3.000,00€ με υπόλογο την υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων, του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων , με βαθμό Α ,ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του ΙΩΑΝΝΗ, για την κάλυψη των εξόδων των διοδίων, παρκινγκ και ΚΤΕΟ για
την κάλυψη επειγουσών αναγκών μικροεπισκευών και μικροπρομηθειών των
αυτ/των και Μ.Ε της Π.Ε Βοιωτίας. Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-12-
20.Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1321

3.000,00

3 Ποσό 2.000.00 ευρώ από την πίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823 με υπόλογο τον
υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής Μαστροθανάση Κων/να του Λουκά του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ, για κάλυψη δαπανών δια
κίνησης αλληλογραφίας και αποστολής δεμάτων στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια
με Ταχυμεταφορική εταιρεία, των Δ/σεων Κτηνιατρικής και Δημ. Υγείας.
Ημερομηνία απόδοσης αυτών ορίζεται 31-12-20.

2.000,00

4 Ποσό 1.000,00 ευρώ με υπόλογο τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών του
κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με βαθμό Γ , Μάριο Κακοσαίο του
Βασιλείου για την κάλυψη δαπανών (νερά, διατροφή, φαρμακευτικά υλικά
πρώτης ανάγκης, κλπ),που θα προκύψουν κατά την χειμερινή και αντιπυρική
περίοδο του έτους 2020. Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-12-20.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 5152

1.000,00

5 Ποσό 500,00 ευρώ με υπόλογο την υπάλληλο της Δ/νσης Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ
Πέππα Θεωφανώ για την αντιμετώπιση έκτακτων επειγουσών αναγκών
μικροεπισκευών βλαβών στις κτηριακές εγκαταστάσεις (Ηλ/κές, Υδραυλικές κτλ
εργασίες) του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και για
μικροπρομήθειες διαφόρων ειδών εξοπλισμού των υπηρεσιών Π.Ε Βοιωτίας Η
δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 και το ΚΑΕ 1699 .Ημερομηνία απόδοσης
αυτού ορίζεται η 31/12/20

500,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 155

ΘΕΜΑ 35ο: 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.19986/1070/28/01/2020 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*
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή

υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2020 , ως εξής:

Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για τεχνικής
υποστήριξης χρηστών
εφαρμογής λογισμικού
και υπηρεσιών
πληροφορικής στο
Γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 12838/140/17-
1-2020 Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη

20REQ006209900 2020-
01-28

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

3.000,00

2

Δαπάνη για δικαστικές
δαπάνες που
προέκυψαν σύμφωνα
με τις αριθμ.
 175/2019
 959/2018
 960/2018
 962/2018
 1055/2019
Αποφάσεις του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας
(αφορά ΕΦΚΑ_ΙΚΑ)

02.01.073.0894.
01

Δικαστικά -
συμβολαιογραφικά
έξοδα

745,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3

Δαπάνη για προμήθεια
μελανιών και toner για
εκτυπωτές ,
φωτοτυπικά
μηχανήματα και
συσκευές
τηλεμοιοτυπίας για τις
ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας για το έτος
2020

Έγγραφο 16182/117/22-
1/2020 Δ/νσης
Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

19REQ005995125 2019-
12-10

02.01.073.1111.
01

Προμήθεια
χαρτιού, γραφικών
ειδών και λοιπών
συναφών υλικών

26.000,00 60.852,59 22.000,00 38.852,59

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 29.745,00
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*Η κα Κατερίνα Μπατζελή ψήφισε «Ναι σε όλα εκτός από το Σκέλος Β. α/α 1,
αφορά την χρηματοδότηση του night run με το σκεπτικό που έχουν αναπτύξει ήδη περί
του 20% και τι δράσεις περιλαμβάνει και σχετικά με την ΚΟΙΝΣΕΠ.»

*Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε «όχι… στην δαπάνη 13.000 € (Σκέλος Β. α/α 1)
για την υλοποίηση του έργου “Lamia Night & Run 2020” της Π.Σ.Ε. με τον Δήμο Λαμιέων
και την “ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ.”, που θεωρούμε έξω από τις ανάγκες και τις
δυνατότητες της Περιφέρειας……. Θα μπορούσε να οργανωθεί από τους αδιόριστους
γυμναστές και ναι στα υπόλοιπα.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 156

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 36ο: Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τα έτη
2020 - 2021, στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.10498/513/28/01/2020 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
Εγκρίνει τον ορισμό των μελών διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών: α)

Παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα
πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για τα έτη
2020 - 2021 στην Π.Ε. Φθιώτιδας και β) Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους
ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της
ελιάς για τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Φθιώτιδας, 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/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την υλοποίηση
του έργου “Lamia Night &
Run 2020” της Π.Σ.Ε. με
τον Δήμο Λαμιέων και την
“ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ
Κοιν.Σ.Επ.”

Έγγραφο 19573/26/27-1-
2020 Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας

20REQ006203278 2020-01-
27

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

13.000,00 3.210.000,00 2.360.369,79 849.630,21

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 13.000,00
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 Γλυκερία Νιαβή του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων),
υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής ΠΣΕ, με αναπληρωτή της, τον
Ευάγγελο Μπλέτσα του Κων/νου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλο
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.
 Ιωάννης Ζαρμπούτης του Βασιλείου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων)
υπάλληλος της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, με αναπληρωτή
του, τον Γεώργιο Τσόκανο του Νικολάου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων)
υπάλληλο της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.
 Κων/νος Μελέτης του Ιωάννη κλάδου Π.Ε. Χημικών (ειδ. Χημικών - Μηχ/κων),
υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή
του, τον Φώτιο Παπαευσταθίου του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
(ειδ. Διοικητικού), υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος.

Γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής των διαγωνισμών, ορίζεται η Κωνσταντία
Ανεστοπούλου του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ (ειδ.
Χειριστών Η/Υ), υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε, με
αναπληρωτή της, τον Θωμά Ρίζο του Κω/νου, κλάδου ΤΕ Δ/κου - Λογ/κου (ειδ. Δ/κου -
Λογ/κου) υπάλληλο της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν/κης Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων
Υπηρεσιών.

*Ο κ. Χρονάς έδωσε Λευκή Ψήφο .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 157

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
Αθανάσιος Καρακάντζας
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Σανιδάς
Χρήστος Δούρος
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2019-2020 των οριστικών αναδόχων του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών, όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 12/2018 πράξη επιτρόπου
του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α
Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομετρική
απόσταση

σε m
Μεταφορικό

Μέσο
κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμενη

τιμή
ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€ Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως Αιτιολογία

1

880

ΣΤΕΝΗ-ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ-
ΒΑΤΩΝΤΑΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ)
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 34200 ΤΑΞΙ 85,7 49,4 42,36

ΛΕΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 74,10 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

880

ΣΤΕΝΗ-ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ-
Ν.ΑΡΤΑΚΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ)
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 31100 ΤΑΞΙ 42,36 85,06 49,03 ΑΡ. 42/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

880

ΣΤΕΝΗ-ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ-
Ν.ΑΡΤΑΚΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ)
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 35600 ΤΑΞΙ 42,36 94,08 54,23 ΑΡ. 865/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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880

ΣΤΕΝΗ-ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ-
Ν.ΑΡΤΑΚΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ)
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 31100 ΤΑΞΙ 42,36 94,08 54,23

ΑΡ.
2149/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

880

ΣΤΕΝΗ-
ΒΑΤΩΝΤΑΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ)
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 31200 ΤΑΞΙ 42,36 83,16 47,93

ΑΡ.
1799/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

880

ΣΤΕΝΗ-
ΒΑΤΩΝΤΑΣ-
ΑΡΤΑΚΗ (ΝΕΑ
ΚΥΖΙΚΟ, ΤΕΡΜΑ
ΟΡΟΥΣ ΚΑΠΟΥ)-

ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ)

& ΕΠΙΣΤΡ. 2 32800 ΤΑΞΙ 42,36 86,94 € 50,11 €

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΡΤΑΚΗ (ΝΕΑ
ΚΥΖΙΚΟ, ΤΕΡΜΑ
ΟΡΟΥΣ ΚΑΠΟΥ)
ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ
ΤΟ 12/12/2019
EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΧΑΡΤΗΣ)

α/α
Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομετρική
απόσταση

σε m
Μεταφορικό

Μέσο
κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμενη

τιμή
ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€ Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως Αιτιολογία

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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2

896

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ-
Ν.ΣΙΝΑΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ-

ΚΑΜΑΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 16100 ΤΑΞΙ 45,12 € 40,00 € 11,35%

ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,00 €ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

896

Ν.ΣΙΝΑΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ-

ΚΑΜΑΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 5700 ΤΑΞΙ 11,35% 25,48 € 22,59 €

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ ΛΟΓΩ
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΜΑΘΗΤΗ

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και διορθώσεων των δρομολογίων της εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. με την Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας, για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ,όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αρ.19/2018 πράξη επιτρόπου του ελεγκτικού
συνεδρίου

α/α
Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετρ
ική

απόσταση
σε m

Μεταφορικ
ό Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμενη

τιμή
ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€
Ανάδοχο

ς

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως Αιτιολογία

3

125

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ -
ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΥΛΟΣ-
ΛΟΓΚΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ &

ΕΠΙΣΤΡ. 2 8300

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο 7,04 43 43 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙ
ΚΟ ΚΤΕΛ

Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

64,5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

125

ΛΟΓΚΑ -ΑΓ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΕΤΟΧΙ
(ΕΔΡΑ ΔΣ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ)& ΕΠΙΣΤΡ 2 2330 ΤΑΞΙ 0 0 19,32 19,32

ΑΡ.
1799/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

125

ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-ΛΟΓΚΑ-
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-
ΜΕΤΟΧΙ (ΕΔΡΑ Δ.Σ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 5670 ΤΑΞΙ 0 0 26,14 26,14

ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ
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Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2019-2020 της Διαπραγμάτευσης της 12ης Οκτωβρίου 2017 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αρ.19/2018 πράξη

επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α
Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμενη

τιμή
ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€ Ανάδοχος

Προγενέστερε
ς Αποφάσεις

Ο.Ε.
Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως Αιτιολογία

4

311
ΜΠΟΥΡΟΣ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ. 2 8000 ΤΑΞΙ 0 29,82 € 9,48 € 68,21%

ΚΑΠΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 14,22

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

311
ΜΠΟΥΡΟΣ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ. 2 11800 ΤΑΞΙ 0 68,21% 38,68 € 12,30 €

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΛΟΓΩ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑΣ
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ)
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Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2019-2020 της Διαπραγμάτευσης της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αρ.15/2018 πράξη

επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α
Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετρική
απόσταση

σε m
Μεταφορικό

Μέσο
κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσι

ο
Συμβατι

κό
κόστος
σε € Ανάδοχος

Προγενέ
στερες

Αποφάσε
ις Ο.Ε.
Επανακο
στολογή
σεων

Μέγιστο
Επιτρεπό
μενο

συμβατι
κό

κόστος
λόγω
χρήσης
ποσοστο

ύ
δικαιωμ
άτων

προαιρέ
σεως Αιτιολογία

5

1017

ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΡΕΟΥΖΙ) -
ΛΕΠΟΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ ( ΕΔΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ ΣΧΟ) 2 35000 ΤΑΞΙ 0 80,86 49,5 38,78

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 74,25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1017

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ-ΖΟΩΔΟΧΟΥ
ΠΗΓΗΣ (ΡΕΟΥΖΙ) - ΛΕΠΟΥΡΑ
& ΕΠΙΣΤΡ ( ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ

ΔΗΜ ΣΧΟ) 2 38500 ΤΑΞΙ 0 38,78 89,57 54,83

ΑΡ.
1799/201

9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1017

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ-ΖΩΟΔΟΧΟΥ
ΠΗΓΗΣ (ΡΕΟΥΖΙ) - ΛΕΠΟΥΡΑ
& ΕΠΙΣΤΡ ( ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ

ΔΗΜ ΣΧΟ) 2 53500 ΤΑΞΙ 0 38,78 117,92 € 72,19 €

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΛΟΓΩ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑΣ
(ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΛΜ
ΑΠΟ ΔΗΜΟ)
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Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2019-2020 που περιλαμβάνονται στις αρ. 1739/2019, 1744/2019, 1838/2019 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες της

Διαπραγμάτευσης της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας

α/α
Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου

Αριθ.
Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετρική
απόσταση

σε m
Μεταφορικό

Μέσο
κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή
ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€ Ανάδοχος

Προγενέ
στερες
Αποφάσ
εις Ο.Ε.
Επανακο
στολογή
σεων

Μέγιστο
Επιτρεπό
μενο

συμβατικ
ό κόστος
λόγω
χρήσης
ποσοστο

ύ
δικαιωμ
άτων

προαιρέ
σεως Αιτιολογία

6

1005
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ-ΨΑΧΝΑ &

ΕΠΙΣΤΡ. 2 39500 ΤΑΞΙ 95,76 € 93,84 € 2,01%

ΠΑΠΑΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

140,76 €
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1005
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ-ΨΑΧΝΑ &

ΕΠΙΣΤΡ. 2 43000 ΤΑΞΙ 2,01% 103,12 € 101,05 €

ΠΑΠΑΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΛΟΓΩ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ



54

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2019-2020 που περιλαμβάνονται στις αρ. 1739/2019, 1744/2019, 1838/2019 Αποφάσεις της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες της

Διαπραγμάτευσης της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας

α/α
Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρ
ομών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m
Μεταφορικό

Μέσο
κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμενη

τιμή
ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσι
ο κόστος
τροποπο
ίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€ Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογήσ

εων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως Αιτιολογία

1

827 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ (ΟΛΟ) 2 7900 ΤΑΞΙ 14,82 € 14,67 € 1,01%

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22,01 €ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

827 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-
ΣΥΚΙΕΣ (ΟΛΟ) 2 9300 ΤΑΞΙ 1,01% 16,40 € 16,23 €

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΣΥΚΙΕΣ

ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ
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