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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 11ης Φεβρουαρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 6

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη 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, προεδρεύοντος του κ.
Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.
1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 26964/168/06-02-
2020 πρόσκλησής της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5/05-02-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον της κας Πταισματοδίκη Λαμίας .

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 15766/84/22.01.2020 Απόφασης Περιφερειάρχη, νομίμως
αναπληρούμενου περί διορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.007.05/05/01-01-2020 Απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας
Π.Ε. Βοιωτίας από 01-01-2020 έως 08-01-2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 18474/55/26-1-2020 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις –
παγετός) Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 18475/56/26-1-2020 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας διάθεσης και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις –παγετός) Π.Ε.
Φωκίδας .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων
οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για το έτος 2019», του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για
τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευβοίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Σήμανση οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα
έτη 2020-2022», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών», προϋπολογισμού
2.071.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής
Δίρφυς για το έτος 2020» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 12ο:΄Εγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση κατολισθητικών
φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13
του Ν.4412/2016,προϋπολογισμού 8.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης οδικού δικτύου
Ν.Εύβοιας» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευβοίας» προϋπολογισμού 300.000,00€ με
ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
"Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου" ,
προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή
τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου» και κατακύρωση της σύμβασης, προϋπολογισμού
223.000,00 €, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή
τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων», και κατακύρωση της σύμβασης προύπολογισμού
223.331,65 €, με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση –
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κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Παλαιοκατούνα - Γρανίτσα»,προϋπολογισμού 64.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση –
κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Γρανίτσα - Ραπτόπουλο» προϋπολογισμού 64.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Οδός Δομνίστα – Ρόσκα – Πάντα Βρέχει –
΄Ορια Νομού - Ν.Α. Ευρυτανίας ,από Χ.Θ 9+000 έως Χ.Θ 13+000» μέχρι 26-3-2021 με αναθεώρηση
των τιμών για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στο χρονικό διάστημα της παράτασης,αναδόχου
εταιρείας ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.,προϋπολογισμού 2.397.590,67 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση φωτισμού
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:« Τοποθέτηση στηθαιών
ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε Φθιώτιδας 2017»
προϋπολογισμού 500.000,00€ (με Φ.Π.Α)

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/31-1-2020 Πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες
του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με
ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου»
για το έτος 2020, β) ανάδειξης προσωρινού μειοδότη και γ) συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας
στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης, προϋπολογισμού 267.403,37€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης
για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού και του
ΚΕΣΥ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 34.720,00€ με ΦΠΑ (28.000,00€
χωρίς ΦΠΑ) χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του
διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 25ο: Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης
οδών για το έτος 2019»επειδή δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή της διαγωνιστικής διαδικασίας
(υπογραφή σύμβασης) μέχρι την ορισθείσα στη διακήρυξη ημερομηνία λήξης της σύμβασης (31-12-
2019), Π.Ε. Εύβοιας.

ΚΟΥΝΟΠΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού αριθμ. 2/30-01-2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020,
2021 & 2022», προϋπολογισμού 2.400.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
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«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄
Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη
2020 και 2021 στην Π.Ε. Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 546.927,006€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της
σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση τροποποίησης - παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 65266/2913/16-04-2019
σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας» με την
εταιρεία “Ι.Ε.Π.ΥΑ.ΑΡ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (δ.τ Group Center Hellas Security Energie E.E).

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 30ο: Δωρεάν παραχώρηση 25 αυτόματων φορητών απινιδωτών στους Δήμους της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου
του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
που αφορά πληρωμή δαπάνης της 37ης Εντολής Πληρωμής & Πιστοποίησης του έργου «Οδός
Δομνίστα-Ρόσκα-Πάντα Βρέχει-Ορια Νομού-Ν.Α. Ευρυτανίας»,Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό προϋπολογισμό
(Ειδικός φορέας 073) και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού έτους 2020 της
Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 35ο: Α Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020.
Β Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020, Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020,
Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 37ο: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)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
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έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».
γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020, δεκτικών ΚΑΕ
01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας και για τη συμμετοχή του στην έκθεση 29η DETROP BOUTIQUE 2020 (22-
24/2/2020) που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 39ο:Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της Π. Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 40ο:Ορισμός μελών Επιτροπής Κληρώσεων έτους 2020, για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών
κληρώσεων με το “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016 για την Π. Ε. Ευρυτανίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 41ο:Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έως το Γ’ τρίμηνο 2019

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός .

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κ. Αριστείδη Τασιού, δέκα
(10):

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος
Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Γεώργιος Σκούρας
(αναπληρωματικό μέλος του κ. Δημήτριου Αναγνωστάκη), Νικόλαος Μπέτσιος (αναπληρωματικό μέλος
της κας Κατερίνας Μπατζελή) και Αναστάσιος Χρονάς.

Από την συνεδρίαση αν και κλήθηκαν νόμιμα απουσίαζαν ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης και η
κα Κατερίνα Μπατζελή, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω .

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

Χρέη 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.
3. Κων/νος Παλιαρούτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος και η υπάλληλος κα Αναστασία Καρλατήρα, της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού του τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Εύβοιας .

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:Έγκριση α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνoύς Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή
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Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας», με προϋπολογισμό 1.294.352,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (13%) », β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, κρίνεται αναγκαία, διότι επείγει η εκκίνηση
της διαγωνιστικής διαδικασίας με σκοπό να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της δακικής περιόδου του
έτους 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και
αποφάσισε το παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χρήστος Δούρος διαμαρτυρόμενος για την επαναλαμβανόμενη έκτακτη εισαγωγή του
θέματος, τόνισε την σοβαρότητά του και υπενθύμισε ότι είναι ένα ζήτημα που χρήζει εκτενούς
συζήτησης , όπως κατά καιρούς έχει ειπωθεί και στο περιφερειακό συμβούλιο.

Ο κ. Γεώργιος Σκούρας προέτρεψε να γίνει ένας προγραμματισμός προκειμένου να μην
ξαναγίνει έκτακτη εισαγωγή του θέματος της Δακοκτονίας.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δεν συμφώνησε να εισαχθεί το θέμα ως έκτακτο, δηλώνοντας ότι δεν
έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Ο κ. Δημήτριος Βουρδάνος εξήγησε ότι το επείγον του θέματος καθορίζεται ημερομηνιακά
προκειμένου να προληφθούν καταστάσεις πριν την έναρξη της δακικής περιόδου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 158

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:Έγκριση α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνoύς Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή
Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας», με προϋπολογισμό 1.294.352,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (13%) », β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.28118/1016/06-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή*

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνoύς Διαγωνισμού για την επιλογή

αναδόχου για Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς για τα έτη 2020 και 2021
στην Π.Ε. Εύβοιας με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 1.294.352,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%).

2. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης.

Ο Κ. Νικόλαος Μπέτσιος εκπρόσωπος της παράταξης “Πατρίδα μας η Στερεά” Ψήφισε θετικά με
την επιφύλαξη ότι η όλη διαδικασία έχει καθυστερήσει, παρ΄όλο που είναι επαναλαμβανόμενη δράση.
Επισημαίνουμε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος τον Ιούνιο που ο δάκος βρίσκεται στο αποκορύφωμά του οι
ψεκασμοί να μην έχουν τελειώσει.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε την εισήγηση, αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα του αντικειμένου
της Δακοκτονίας αλλά διαμαρτυρόμενος για την έκτακτη εισαγωγή του θέματος .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 159

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 5/05-02-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 5/05-02-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 160

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον της κας Πταισματοδίκη Λαμίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(T.T.) 18763/102/04-02-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Λάμπρου Συλεούνη και του Σπυρίδωνος Παλαιοπάνου, τον

Δημήτριο Κουμπάρο του Αθανασίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 95], κατοίκου Λαμίας επί της
οδού Καποδιστρίου, αρ. 23, ο οποίος να παραστεί και να τους εκπροσωπήσει ενώπιον της κ.
Πταισματοδίκη Λαμίας, στις 11/02/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα ημερομηνία, με την εντολή
να υπερασπιστεί τους ανωτέρω υπαλλήλους, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, αποκρούοντας τις
σε βάρος του κατηγορίες, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση των εν λόγω υπαλλήλων.

(ii) Καθορίζει η αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 694 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (=
166,56), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 860,56 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Για τον Λάμπρο Συλεούνη ποσό 187 ευρώ (Παράσταση 80 ευρώ και υπόμνημα 107 ευρώ), με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ 2 =]
160 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης.

- Για τον Σπυρίδωνα Παλαιοπάνο ποσό 187 ευρώ (Παράσταση 80 ευρώ και υπόμνημα 107 ευρώ),
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ 2 =]
160 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 694 ευρώ.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: «Δύο υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας έχουν κληθεί να
παρουσιαστούν ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας στις 11 Φεβρουαρίου 2020, ως κατηγορούμενοι
για πλημμελήματα, τα οποία αφορούν τον καθαρισμό ρέματος στη θέση “ΟΜΒΡΙΑΣ” στις Λιβανάτες
Φθιώτιδας.
Να ορισθεί δικηγόρος…… αλλά να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς θα υποστηρίξει…..
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ προτείνουμε να υποστηριχθεί :

 Πράγματι υπήρξε πλημμέλεια στην περίπτωση εγκαίρου καθαρισμού του ρέματος στη θέση
“ΟΜΒΡΙΑΣ” στις Λιβανάτες.

 Δεν είχαν ευθύνη οι υπάλληλοι, που είναι λίγοι σε αριθμό και δεν διέθεταν τα απαραίτητα μέσα.
Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη η Περιφέρεια που χρόνια υποχρηματοδοτείται και δεν έχει τους

αναγκαίου πόρους για όσα χρειάζεται…. Δεν μπορεί να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό…. Δεν
διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 161

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 15766/84/22.01.2020 Απόφασης Περιφερειάρχη, νομίμως
αναπληρούμενου περί διορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)26042/137/04-02-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
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τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 15766/84/22.01.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη. Η

οποία ελήφθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ.2 του Ν.3852/2010,προκειμένου να
αποφευχθεί η άμεση βλάβη που συνεπάγεται για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενδεχόμενη μη παράσταση στο δικαστήριο, δεδομένου ότι η ανωτέρω προσφυγή συζητούνταν ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, κατόπιν ματαίωσης, εξαιτίας
των Ευρωεκλογών - Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, ενώ προκειμένου να
παρασταθεί η διορισθείσα με τη με αριθμό 1701/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
πληρεξούσια Δικηγόρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Παναγιούλα Ανάγνου απαιτούνταν νέος
διορισμός δικηγόρου - δεν πρόκειται για αναβολή της συζήτησης αλλά για εκ νέου ορισμό μετά από
ματαίωση, λόγω εκλογών - και μέχρι την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα
είχε παρέλθει η ανωτέρω δικάσιμος, με αποτέλεσμα να προκύπτει άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη για
διορισμό δικηγόρου. Κατόπιν των ανωτέρω:

- Διορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Παναγιούλα
Ανάγνου του Ευσταθίου [Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κατοίκου Αγίας Παρασκευής, οδός Αγ. Τριάδος 56
& Φιλικής Εταιρείας, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 23ης Ιανουαρίου 2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 25/08/2009 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ 114/14.09.2009 προσφυγή που άσκησε
η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
- Καθορίζει η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 149 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
35,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 184,76 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: «Αφορά πρόστιμο ύψους 3.000,00 ευρώ, επειδή κατόπιν
ελέγχου στις κεντρικές ψυκτικές αποθήκες της επιχείρησης της προσφεύγουσας στα Οινόφυτα Βοιωτίας,
ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως μη ασφαλείς και ακατάλληλες προς κατανάλωση, ποσότητες
τροφίμων [κρέατα].
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 162

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.007.05/05/01-01-2020 Απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας
Π.Ε. Βοιωτίας από 01-01-2020 έως 08-01-2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.007.25327/95/03-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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’ αριθ. πρωτ. Φ.007.05/05/01-01-2020 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας, η οποία έχει ως εξής:
1. απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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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 ΛΟΥΚΑΣ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 88631
27. ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 77364
28. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορτηγό με λεπίδα - αλατιέρα ΒΙΝ 5455
29. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 64554
30. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ UNIMOG με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 74856
31. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ UNIMOG με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 88636
32. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Κουβά (JCB) ΜΕ 116091
33. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Κουβά (JCB) ΜΕ 109883
34. ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 96313
35. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ UNIMOG με λεπίδα – αλατιέρα ΜΕ 135992
36. ΜΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 120349
37. ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φορτηγό με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 64525
38. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) ΜΕ 130312
39. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φορτωτής 966 - Κουβά 207 hp ΜΕ 101978
40. ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 70778
41. ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 56707
42. ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ. Εκσκαφέας – περιστρεφομενη ΜΕ 88639
43. ΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 56692
44. ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 120301
45. ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 101997
46. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. Μηχανικός Εκσκαφέας -Λεπίδα (JCB) ΜΕ 96335

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται από τον
ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ. αριθ. 2136 πρακτ. 41/18-12-2019, θέμα 17ο
(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά

ΑΔΑ: Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ



10

μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Βοιωτίας καθώς και των

αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών ,
προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές εντολές
των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και
για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 163

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 18474/55/26-1-2020 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις –
παγετός) Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26500/80/04-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 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 υπ’ αριθ. πρωτ. 18474/55/26-1-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας, η οποία έχει ως εξής:

1. απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών:
i. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 133849 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κοντολάτη για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας
στην ε.ο.21 Λιλαία-Επτάλοφος-όρια Νομού προς Αράχοβα.
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 2321 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας Δήμητρας Κυριαζή για τον αποχιονισμό ε.ο.5 Σπερνόρεμα-Καλοσκοπή-όρια Νομού
προς Παύλιανη-Βρύζες-Πυρά-Μαυρολιθάρι-Καστριώτισα.
iii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 82426 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας Κρόνος Ο.Ε για τον αποχιονισμό φράγμα-Λιδορικι-Λευκαδίτι-Στρώμη-Μουσουνίτσα-
Αθ.Διάκο.
iv. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 117515, ΜΕ 23233, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ράπτη για αποχιονισμό, διασταύρωση με παραλίμνιο-
Δάφνο-Διχώρι-Ψηλό Χωριό, ε.ο.13 Κροκύλειο-Κουπάκι-Ζωριάνο-Αλποχώρι.
v. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87588, ΜΕ 123234, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
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αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Βασιλείου Τριβήλου για αποχιονισμό, ε.ο.8 Θεοτόκο-Πενταγιοί-
Αρτοτίνα-όρια Νομού με Αιτωλοακαρνανία.
vi. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 94153 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας Ευθύμιου Σπυρόπουλου για τον αποχιονισμό Σώταινα-Μηλιά-Στύλια-Περιθιώτισσα-
Ποτιδάνεια-Παλιοξάρι-Τείχιο.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εργασίας και το G.P.S θα υπογράφονται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.2138/24-12-2019
πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με
την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά με ιδιωτικά μηχανήματα που
μισθώνονται χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση,
κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φωκίδας καθώς και των
αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών,
προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
2 Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η Π.Ε Φωκίδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και για
οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(β) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και λοιπά αναγκαία
εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(γ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(γ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(γ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(γ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(γ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(γ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: «Στην εισήγηση δεν προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες
ημερομηνίες και η μορφή της έκτακτης ανάγκης….
Ζητείται η αναβολή της συζήτησης του θέματος και η συμπλήρωση της εισήγησης…..
Σε διαφορετική περίπτωση….. ΑΠΕΧΟΥΜΕ.»

Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα με την παρατήρηση για πιο συγκεκριμένη περιγραφή του είδους της
έκτακτης ανάγκης .

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 164

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 18475/56/26-1-2020 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας διάθεσης και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις –παγετός) Π.Ε.
Φωκίδας .

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26498/79/04-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 18475/56/26-1-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας, ως εξής:

1. απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών:
 Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 133849 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με

λεπίδα, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κοντολάτη για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φωκίδας στην ε.ο.21 Λιλαία-Επτάλοφος-όρια Νομού προς Αράχοβα.

 Με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 2321 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας Δήμητρας Κυριαζή για τον αποχιονισμό ε.ο.5 Σπερνόρεμα-Καλοσκοπή-όρια
Νομού προς Παύλιανη-Βρύζες-Πυρά-Μαυρολιθάρι-Καστριώτισα.

 Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 82426 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας Κρόνος Ο.Ε για τον αποχιονισμό φράγμα-Λιδορικι-Λευκαδίτι-Στρώμη-
Μουσουνίτσα-Αθ.Διάκο.

 Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 117515, ΜΕ 23233, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ράπτη για αποχιονισμό, διασταύρωση με παραλίμνιο-
Δάφνο-Διχώρι-Ψηλό Χωριό, ε.ο.13 Κροκύλειο-Κουπάκι-Ζωριάνο-Αλποχώρι.

 Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87588, ΜΕ 123234, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Βασιλείου Τριβήλου για αποχιονισμό, ε.ο.8 Θεοτόκο-Πενταγιοί-
Αρτοτίνα-όρια Νομού με Αιτωλοακαρνανία.

 Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 94153 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας Ευθύμιου Σπυρόπουλου για τον αποχιονισμό Σώταινα-Μηλιά-Στύλια-
Περιθιώτισσα-Ποτιδάνεια-Παλιοξάρι-Τείχιο.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα

προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εργασίας και το G.P.S θα υπογράφονται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.2138/24-12-2019
πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνονται χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η
ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φωκίδας καθώς και

των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων
συντονιστών, προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

2 Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η Π.Ε Φωκίδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και για
οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(β) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(γ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(γ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(γ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(γ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(γ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(γ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: «Στην εισήγηση δεν προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες
ημερομηνίες και η μορφή της έκτακτης ανάγκης….
Ζητείται η αναβολή της συζήτησης του θέματος και η συμπλήρωση της εισήγησης…..
Σε διαφορετική περίπτωση….. ΑΠΕΧΟΥΜΕ.
Διερωτόμαστε γιατί την ίδια ημερομηνία για ίδιο θέμα βγαίνουν δύο διαφορετικές αποφάσεις »

Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα με την παρατήρηση για πιο συγκεκριμένη περιγραφή του είδους
της έκτακτης ανάγκης .

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 165

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων
οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για το έτος 2019», του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255935/7252/29-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής

Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων
οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για το έτος 2019», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85855

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΗΣ
ΜΑΝΘΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 135295 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα δυο και μηδέν έξι τοις εκατό (62,06 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 166

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για
τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευβοίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 22045/562/29-01-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α,
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με
ενάριθμο 2014ΕΠ56600002), με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Την Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2. Ορίζει την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
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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 προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία (τα

μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο προϋπολογισμός του
έργου είναι άνω του ποσού του 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η επιτροπή δημοπρασίας θα είναι
(7) επταμελής.

 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, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της διακήρυξης. 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, όπως ορίζει το άρθρο 2
παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της διακήρυξης.

 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, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε όλους τους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός ανάδοχος,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

 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.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 167

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Σήμανση οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα
έτη 2020-2022», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19457/515/30-01-2020
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έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς

της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Σήμανση οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2020-
2022», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86486

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION
COMPANY S.A», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 138951 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα εννέα τοις εκατό (59,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 168

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών», προϋπολογισμού
2.071.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13011/356/30-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας του υποέργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 86057.
2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 136465
και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα πέντε τοις εκατό (45,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 169

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής
Δίρφυς για το έτος 2020» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11918/318/03-02-2020
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
1.Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς

της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δίρφυς για το έτος
2020», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86445

2.Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων: Α)«SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» με Α.Α.-ΕΣΗΔΗΣ: 141708 και Β)«ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» με
Α.Α.-ΕΣΗΔΗΣ: 141265, δεδομένου ότι δεν προσκόμισαν ΤΕΥΔ ούτε Εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
λόγοι που αποκλείουν τους οικονομικούς φορείς από τον διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 24.2 της
διακήρυξης και με το από 28-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
3.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, με
Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ: 139911 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ και

ΑΔΑ: Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ



16

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ τοις εκατό (51,81 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το θέμα εγκρίνεται με την παρατήρηση ότι πρέπει να γίνονται πιο σαφή τα σημεία παρέμβασης .

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 170

ΘΕΜΑ 12ο:΄Εγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση κατολισθητικών
φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13
του Ν.4412/2016,προϋπολογισμού 8.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23476/604/Φ.Ε./31-01-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση κατολισθητικών

φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13
του Ν.4412/2016.

2.Εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης δια μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας
στον επόμενο 2ο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 160 παρ. 13 του Ν.4412/2016, προκειμένου να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της
εργολαβίας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον
διαγωνισμό, εφόσον εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης περιέλθει στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έγγραφη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή της.

3.Εγκρίνει σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας ή άρνησης του 2ου
κατά σειρά μειοδότη στη συνέχιση και ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, την εφαρμογή της ανωτέρω
περιγραφόμενης διαδικασίας στον 3ο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού του έργου.

Ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος δήλωσε: «Το εν λόγω έργο είναι σημαντικό και αναγκαίο για τη Β. Εύβοια.
Τονίσαμε την προηγούμενη φορά ότι το πρόβλημα κυρίως βρίσκεται στην εδαφολογική μελέτη. Η
υπηρεσία προτείνει να συνεχιστεί η διαδικασία και να καλέσουμε τον 2ο και στη συνέχεια, αν αυτός δεν
αποδεχθεί, τον 3ο μειοδότη να αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα
υπάρξουν τα ίδια προβλήματα που υπήρξαν με τον α΄ μειοδότη που ζήτησε διάλυση της σύμβασης και
αποχώρησε; Απέχουμε από την ψηφοφορία(Λευκή ψήφος).»

Ο κ . Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: «Σε αυτό το έργο, η διαφορά έκπτωσης μεταξύ πρώτου και
δεύτερου μειοδότη αντιστοιχεί σε 255.200 ευρώ, σε ολόκληρο το έργο….. Ενώ η διαφορά μεταξύ
πρώτου και τρίτου είναι 404.800 ευρώ.
Για να κρίνουμε, με βάση το συμφέρον της Περιφέρειας, την πρόταση συνέχισης του έργου με τον 2ο ή 3ο
μειοδότη θα πρέπει να γνωρίζουμε το έργο που υπολείπεται……
Αυτό δεν εμπεριέχεται στην εισήγηση……

Υπενθυμίζουμε την τοποθέτηση μας σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
37/19-11-2019, απόφαση 1964:
[-Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση… Προκύπτει όμως αυτόματα το πρόβλημα, πώς θα γίνει
τελικά το έργο που είναι αναγκαίο, αφού σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αναδόχου … « η σύνταξη
της μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία περιορισμένης Γεωτεχνικής έρευνας….. και θα πρέπει να εκτελεστεί
ένα εκτενές συμπληρωματικό πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, προκειμένου να τεκμηριωθεί η
ορθότητα των υιοθετηθεισών παραδοχών και λύσεων »
Σε αυτή την βάση, ζήτησε επιπρόσθετα υπεύθυνη και γραπτή γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας-]
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Σε αυτή την βάση ζητάμε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος….. και να συμπληρωθεί η
εισήγηση.» Απείχε της ψηφοφορίας με την παρατήρηση ότι πρέπει να εκφράσει γραπτή άποψη η
Τεχνική Υπηρεσία επί της γεωτεχνικής μελέτης, σημείο με το οποίο συμφώνησαν ο κ Γεώργιος Σκούρας,
δίνοντας Λευκή ψήφο αλλά και ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος .

Ο κ. Χρήστος Δούρος εξέφρασε την επιφύλαξή του για την σωστή δομή των έργων χωρίς
ολοκληρωμένες γεωτεχνικές μελέτες και προέτρεψε να λυθούν άμεσα αυτού του είδους τα ζητήματα .

Ο κ Αναστάσιος Παπαναστασίου εξήγησε ότι στην οδοποιία οι γεωτεχνικές μελέτες και οι
εκθέσεις γίνονται με βάση κάποιες προδιαγραφές και στο εν λόγω θέμα υπάρχει πλήρης μελέτη
σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 171

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης οδικού δικτύου
Ν.Εύβοιας» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευβοίας» προϋπολογισμού 300.000,00€ με
ΦΠΑ

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10911/294/04-02-2020
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
1. Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης οδικού δικτύου
Ν.Εύβοιας», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 85902.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με Α.Α.Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:135517 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα τρία και δεκαεννέα τοις εκατό (63,19%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 172

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου» ,
προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22640/163/30-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

«Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου
Καρπενησίου», προϋπολογισμού μελέτης 400.000,00 € με ΦΠΑ.

2.Ορίζει τη 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 τη 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.
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- Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για λόγους
ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, ή
αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά
στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα
ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής
- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.
- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται
από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.
-Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4
παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της
διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 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 .

4. 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) .

Ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος ανέφερε τα εξής:«Μετά τη δήλωση του προέδρου της επιτροπής, στην
τοποθέτησή μας ότι δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Καρπενησίου, ότι δεν πρόκειται
να υπάρξει δημοπράτηση έως ότου η προγραμματική σύμβαση ψηφιστεί από το Περιφερειακό
Συμβούλιο, ψηφίζουμε θετικά. »

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 173
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή
τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου» και κατακύρωση της σύμβασης, προϋπολογισμού
223.000,00 €, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10444/94/31-01-2020
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
Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (24-01-2020) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει την σύμβαση,

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.».

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 174

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή
τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων», και κατακύρωση της σύμβασης προύπολογισμού
223.331,65 €, με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 274673/3408/03-02-2020
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
Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (31-12-2019) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει την σύμβαση,

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.».

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 175

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση –
κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Παλαιοκατούνα - Γρανίτσα»,προϋπολογισμού 64.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 24211/180/03-02-2020
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 κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει: α) τη Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου

«Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Παλαιοκατούνα - Γρανίτσα», προϋπολογισμού μελέτης
64.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως Υπηρεσίας
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. για 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
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εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012 και του άρθρου 98 του Ν.4412/2016.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία να ενοποιηθεί το έργο και
να γίνει κανονικός διαγωνισμός.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 176

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση –
κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Γρανίτσα - Ραπτόπουλο» προϋπολογισμού 64.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 24212/181/03-02-2020
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 κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει: α) τη Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου

«Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Γρανίτσα - Ραπτόπουλο», προϋπολογισμού μελέτης
64.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως Υπηρεσίας
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. για 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 καταψήφισε την εισήγηση προτρέποντας να ενοποιηθεί το έργο και να
γίνει κανονικός διαγωνισμός. «Τα δύο αυτά έργα (εννοώντας και το 19ο θέμα που ακολουθεί) θα
μπορούσε να είναι ένα ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για διαγωνιστικές διαδικασίες…
Διερωτόμαστε αν οι εισηγήσεις έγιναν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή κατόπιν οδηγιών της Διοίκησης...
Μια και κατά την άποψή μας υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 177

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Οδός Δομνίστα – Ρόσκα – Πάντα Βρέχει –
΄Ορια Νομού - Ν.Α. Ευρυτανίας ,από Χ.Θ 9+000 έως Χ.Θ 13+000» μέχρι 26-3-2021 με αναθεώρηση
των τιμών για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στο χρονικό διάστημα της παράτασης,αναδόχου
εταιρείας ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.,προϋπολογισμού 2.397.590,67 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23327/172/04-02-2020
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 26-3-2021 με αναθεώρηση των τιμών

για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στο χρονικό διάστημα της παράτασης διότι η καθυστέρηση δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016.

Ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος δήλωσε: «Η σύμβαση έχει υπογραφεί στις 13-6-2016. Έχει παρέλθει
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αρκετός χρόνος και θεωρούμε ότι η παράταση του ενός έτους που ζητείται από τον εργολάβο είναι
αρκετά μεγάλη. Διαφωνούμε επίσης με την αναθεώρηση των τιμών για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν
στο διάστημα της παράτασης. Στο ερώτημά μας τι ποσοστό του συνολικού έργου έχει εκτελεστεί ως
σήμερα, δεν μας δόθηκε συγκεκριμένη απάντηση. Ψηφίζουμε αρνητικά».

Ο κ.Γεώργιος Σκούρας καταψήφισε την εισήγηση .

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε: «Η σύμβαση υπογράφηκε 13/12/2016 και αφορούσε δρόμο 4
χιλιομέτρων…..
Σήμερα ζητείται παράταση ενός περίπου έτους λόγω του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής και κακών
καιρικών συνθηκών…… και μάλιστα με γνώμη της υπηρεσίας πως δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
Θεωρούμε την εισήγηση αντιεπιστημονική και υποτιμητική για την νοημοσύνη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής.
Την ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και ζητάμε διευκρινήσεις για τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η υπηρεσία.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 178

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση φωτισμού
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 17872/748/28-01-2020
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει δεύτερη παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επέκταση φωτισμού

επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι την
29/02/2020.

Ο κ. Βασίλειος Σιαλμάς έδωσε Λευκή Ψήφο .
Ο κ. Γεώργιος Σκούρας καταψήφισε την εισήγηση .
Ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος καταψηφίζοντας την εισήγηση, δήλωσε: «Είναι μικρό έργο και έχει

καθυστερήσει αρκετά. Διαφωνούμε με την παράταση. » .
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση και δήλωσε τα εξής: «Η σύμβαση υπογράφηκε

τον Δεκέμβρη του 2018…
Η καθυστέρηση που εμφανίζεται είναι αναντίστοιχη με την έκταση του έργου….. Οι δε λόγοι που
προβάλλονται αντιμετωπίσιμοι.
Το non paper σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι απαράδεκτο μιλάει για εργασίες, που μπορούσαν
να γίνουν χωρίς καθυστερήσεις. »

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 179

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Τοποθέτηση στηθαιών
ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε Φθιώτιδας 2017»
προϋπολογισμού 500.000,00€ (με Φ.Π.Α)

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12464/501/04-02-2020
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 της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Τοποθέτηση στηθαιών

ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε Φθιώτιδας 2017»
κατά 91 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 05-05-2020.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, αναφέροντας τα εξής: «Έργο του
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προγράμματος του 2017... η μελέτη έγινε τον Οκτώβρη του 2018... ο διαγωνισμός τελείωσε τον Ιούλιο
του 2019...η έκταση του έργου συγκεκριμένη... και φυσικά ο καιρός στην Φθιώτιδα γνωστός σε όλους ...
ζητάμε την άποψη της Διοίκησης της Περιφέρειας για την ταχύτητα πραγματοποίησης των έργων… Για
τα μέτρα που προτίθεται να πάρει προκειμένου να βελτιωθεί.»

Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου έκανε περιγραφή του νομικού πλαισίου που διέπει την
υφιστάμενη κατάσταση και υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο στην παράταση του έργου .

Εν κατακλείδι τα μέλη συμφώνησαν στο ότι πρέπει να βελτιωθεί ο νόμος (4412) που αφορά σε
αυτές τις Διαδικασίες, προκειμένου να διευκολύνονται και οι υπηρεσίες στο να εφαρμόζουν σωστά την
δουλειά τους .

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 180

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/31-1-2020 Πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες
του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με
ΦΠΑ

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26577/1390/05-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε., 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. 3/31-1-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης

προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για
την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ.”, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή προσφοράς, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που υπέβαλε η εταιρεία “ΣΗΜΑ ΜΟΝ. ΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

2. Κατακυρώνει την εν θέματι προμήθεια στην εταιρεία “ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” δ.τ. “ΣΗΜΑ”,
(ΑΦΜ: 094333408, ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά, ταχ. Δ/νση: Λευκάδος 15 & Λεβιδίου 2, Τ.Κ. 18346-Μοσχάτο),
με συνολικό ποσό προσφοράς 95.474,35€ με ΦΠΑ.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 181

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου»
για το έτος 2020, β) ανάδειξης προσωρινού μειοδότη και γ) συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας
στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης, προϋπολογισμού 267.403,37€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 24108/628/03-02-2020
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 κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει τα από 13-1-2020 και 29-1-2020 πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου» για το έτος 2020 και αφορούν την αποσφράγιση &
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγιση τεχνικών προσφορών και οικονομικών
προσφορών.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη για το ανωτέρω έργο, όπως προέκυψε από την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με προσφερόμενη τιμή
190.147,00 € άνευ ΦΠΑ.

3.Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.
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Ο κ. Γεώργιος Σκούρας συμφώνησε με την εισήγηση αλλά με την παρατήρηση τα έξοδα να πάνε
στους Αγρότες .

Ο κος Νικόλαος Μπέτσιος ψήφισε Θετικά: «με την επισήμανση ότι ή έκπτωση που επιτυγχάνεται
είναι μικρή, 6% περίπου. Να επισημάνω επίσης ότι σχετικά με την Κωπαίδα η κ. Μπατζελή επικεφαλής
της παράταξής μας έχει αποστείλει επιστολή προς τον Περιφερειάρχη και τους επικεφαλής των
περιφερειακών παρατάξεων με τις θέσεις μας για την Κωπαίδα. Θεωρούμε ότι αποτελούν βάση
συζήτησης και σας καλούμε κ. Πρόεδρε να μεριμνήσετε ώστε μετά από κατάλληλη προετοιμασία να
εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
προκειμένου να συζητηθεί. »

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, αναφέροντας και 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….. αποκλείοντας οποιαδήποτε διαδικασία συγκέντρωσης της γης ή
λογικές αλλαγών της χρήσης της.
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.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 182

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης
για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού και του
ΚΕΣΥ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 34.720,00€ με ΦΠΑ (28.000,00€
χωρίς ΦΠΑ) χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του
διαγωνισμού.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.22448/837/30-01-
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. Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για

εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού και του
ΚΕΣΥ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 34.720,00€ με ΦΠΑ (28.000,00€
χωρίς ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Εύβοιας ΕΦ.02.073 & Κ.Α.Ε. 1111.

2. Εγκρίνει τους όρους της συνημμένης διακήρυξης.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 183

ΘΕΜΑ 25ο: Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης
οδών για το έτος 2019»επειδή δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή της διαγωνιστικής διαδικασίας
(υπογραφή σύμβασης) μέχρι την ορισθείσα στη διακήρυξη ημερομηνία λήξης της σύμβασης (31-12-
2019), Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.23908/882/31-02-
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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
Εγκρίνει την ματαίωση του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ.

235856/6777/21-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005736179) Διακήρυξη και τίτλο «Συνοπτικός διαγωνισμός
για την υλοποίηση του υποέργου για την Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για το έτος 2019»,
επειδή δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή της διαγωνιστικής διαδικασίας (υπογραφή σύμβασης) μέχρι
την ορισθείσα στη διακήρυξη ημερομηνία λήξης της σύμβασης (31-12-2019).

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 184

ΚΟΥΝΟΠΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού αριθμ. 2/30-01-2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020,
2021 & 2022», προϋπολογισμού 2.400.000,00€ με ΦΠΑ

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23246/32/30-01-2020
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 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 υπ’αριθμ. 2/30-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020,
2021 & 2022», σύμφωνα με το οποίο:
Αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας “ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε” αφού η
υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της υπ. αριθ. 2ΔΑΑΠ/2019 διακήρυξης της Δ/νσης
Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής.
Η Οικονομική προσφορά του προσφέροντα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ
(1.920.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή δύο εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες οχτακόσια
ευρώ (2.380.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζονται από την διακήρυξη, τα
οποία και θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από τον προσωρινό ανάδοχο, μετά από
σχετική πρόσκληση που θα του αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς: «Δεν έχουμε αντίρρηση... Διερωτόμαστε, όμως, γιατί αρνείστε να
πραγματοποιήσετε σύσκεψη εκπροσώπων των δήμων... προκειμένου να αξιολογηθεί το πρόγραμμα
κουνουποκτονίας και να ληφθούν αναγκαία πρόσθετα μέτρα που θα διασφαλίζουν την
αποτελεσματικότητας της.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 185

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄
Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη
2020 και 2021 στην Π.Ε. Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της σχετικής διακήρυξης του
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διαγωνισμού
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16031/499/04-02-2020

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
1. Εγκρίνει τη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την

ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού
προϋπολογισμού 546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5241 του ΕΦ 073 περί “Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής” και θα
επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των ετών 2020 και 2021 ως εξής;

Οικονομικό έτος 2020 ποσό 273.463,503 ευρώ
Οικονομικό έτος 2021 ποσό 273.463,503 ευρώ

2. Εγκρίνει τους όρους της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
3. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης

Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως υπηρεσία
επίβλεψης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

Ο κος Νικόλαος Μπέτσιος ψήφισε θετικά με την επιφύλαξη ότι η όλη διαδικασία έχει καθυστερήσει,
παρ΄όλο που είναι επαναλαμβανόμενη δράση. Επισημαίνουμε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος τον Ιούνιο που ο
δάκος βρίσκεται στο αποκορύφωμά του οι ψεκασμοί να μην έχουν τελειώσει.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε τα εξής: «Δεν έχουμε αντίρρηση...Διερωτόμαστε, όμως, 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.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 186

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση τροποποίησης - παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 65266/2913/16-04-2019
σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας» με την
εταιρεία “Ι.Ε.Π.ΥΑ.ΑΡ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (δ.τ Group Center Hellas Security Energie E.E).

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.23325/869/31-01-
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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση (δύο μηνών) του συμβατικού χρόνου της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.:

65266/2913/16-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004806753) Σύμβασης Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των
κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας» με τη εταιρεία Ι.Ε.Π.ΥΑ.ΑΡ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε
(δ.τ Group Center Hellas Security Energie E.E), έως της 20-04-2020.

Η συμβατική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών φύλαξης για τους δύο (2) μήνες ανέρχεται στο
ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας τα εξής: «Πρόκειται για
ενοικίαση εργαζομένων….. Εργολαβία, που αποτελεί μορφή ιδιωτικοποίησης.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 187
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ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25935/1376/04-02-2020

έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε., 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ

ΑΦΜ: 037976342

Α) 3.974,57

Β) 4.088,13

Α) 63/28-01-2020

Β) 64/28-01-2020 19SYMV005529221
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς απείχε της ψηφοφορίας κάνοντας την εξής δήλωση: «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.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 188

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 30ο: Δωρεάν παραχώρηση 25 αυτόματων φορητών απινιδωτών στους Δήμους της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 31/23611/31-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν.Μέριμνας, 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 τη δωρεάν παραχώρηση ενός αυτόματου φορητού απινιδωτή από την Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας σε κάθε Δήμο της Περιφέρειας με τις εξής προϋποθέσεις:
- Οι Δήμοι θα διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για τη χρήση των και θα αποτελεί ευθύνη τους
η ορθή χρήση αυτών.
- Οι δαπάνες για τη λειτουργία και τυχόν βλάβες που θα προκύψουν θα βαρύνουν αποκλειστικά
τους Δήμους.
- Κατά την παράδοση και παραλαβή των, θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής
από την Περιφερειακή Ενότητα και τους αντίστοιχους Δήμους που υπάρχουν στα όριά της.

Ο κ. Γεώργιος Σκούρας παρατήρησε το ότι η Περιφέρεια δεν έχει προβλέψει την προμήθεια ούτε
ενός απινιδωτή για λογαριασμό της, τονίζοντας την υπερπολύτιμη χρησιμότητά του .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας ότι, δεν ικανοποιεί η
συγκεκριμένη σκοπιμότητα και υποκαθιστά τις ευθύνες του υπουργείου . Επιπλέον δήλωσε και τα εξής:
«Διερωτόμαστε πότε αγοράστηκαν μαζικά 25 αυτόματοι φορητοί απινιδωτές; Ποιος ενέκρινε την
σκοπιμότητα της αγοράς :
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 Όταν γνωρίζουμε πως αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.
 Εφόσον η χρήση τους είναι δουλειά ειδικών και σύμφωνα με το υπάρχον πρωτόκολλο είναι υλικά

θέσεως σε ασθενοφόρα και οργανωμένους σταθμούς πρώτων βοηθειών.»

Ο κ. Χαράλαμπος Σανιδάς σχολιάζοντας το θέμα ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι απινιδωτές είναι
πολύ απλοί στην χρήση τους και δεν απαιτούνται ιατρικές ειδικεύσεις .

Ο κ Αναστάσιος Χρονάς διευκρίνισε ότι: «Ο οποιασδήποτε ισχυρισμός ότι η χρήση καρδιακού
απινιδωτή δεν θέλει ειδικές γνώσεις είναι λάθος, μπορεί να κάνεις καλό.. μπορεί να κάνεις και κακό»

Ο κ. Αριστείδης Τασιός εξήγησε ότι δεν υποκαθιστούνται οι ευθύνες του υπουργείου αλλά
συμπληρώνονται με αυτές τις ενέργειες και επιπλέον εξήγησε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις
χρήσης των συγκεκριμένων απινιδωτών που διασφαλίζουν την χρησιμότητά τους .

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 189

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Η συζήτηση του παρακάτω θέματος (31ο) αποφασίστηκε ομόφωνα από τον Αντιπρόεδρο
και τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής να γίνει στο τέλος της συνεδρίασης λόγω του
χρονοβόρου χαρακτήρα του. Για λόγους αριθμητικής συνέχειας του πρακτικού, παρουσιάζεται
στο σημείο αυτό.

ΘΕΜΑ 31ο: Διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου
του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό έχοντας υπόψη:
1)Το υπ’ αριθμ. οικ.23595/876/31-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.

Εύβοιας
2)Την αριθμ. 95/21-01-2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εκμίσθωσης

του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
3)Την αριθμ. πρωτ. 19220/746/27/01/2020 διακήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για

την εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.
4)Το γεγονός ότι μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα, σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη,

κατατέθηκαν έξι (6) φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής.
Παρουσία του Αναπληρωτή Προϊστάμενου και υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης

Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αριστείδης Τασιός
ενώπιον όλων των μελών της, αφού διαπίστωσε ότι ήταν παρόντες όλοι οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό και δεν υπήρχε πληρεξούσιος, προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής. Η Οικονομική Επιτροπή μετά τον έλεγχο των παραστατικών αποφάσισε
ομόφωνα να κάνει αποδεκτές και τις έξι (6) συμμετοχές. Στη συνέχεια προχώρησε στην διεξαγωγή της
ανοικτής προφορικής διαπραγμάτευσης επί της ορισθείσας τιμής εκκίνησης του μισθώματος του ποσού
των 600 ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.

Πλειοδότρια της διαδικασίας αναδείχθηκε η κα Τσικτσίρη Μαρία με εγγυήτρια την κα Δασκάλου
Βησσαρία, με τελικό ποσό εκμίσθωσης τα 977.34€ μηνιαίως. Αφού ελέγχθησαν τα δικαιολογητικά
συμμετοχής της και κρίθηκε ότι πληρούνται οι όροι της σχετικής διακήρυξης, για την εκμίσθωση του
κυλικείου:

Με τιμή εκκίνησης τα εξακόσια (600,00) ευρώ, έγινε δεκτή η προσφορά της Πλειοδότριας κας
Τσικτσίρη Μαρίας, η οποία ανήλθε στα εννιακόσια εβδομήντα επτά και τριάντα τέσσερα (977.34)
ευρώ/μηνιαίως, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
α) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου

της Π.Ε. Εύβοιας στην κα Τσικτσίρη Μαρία, με τιμή μισθώματος εννιακόσια εβδομήντα επτά και τριάντα
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τέσσερα (977.34) ευρώ/μηνιαίως.
β) Το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προς

ολοκλήρωση της εν λόγω δημοπρασίας.
γ) Εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς εξέφρασε την διαφωνία του ως προς την τιμή εκκίνησης αναφέροντας ότι
είναι υψηλή και δημιουργεί προβλήματα .

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 190

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
που αφορά πληρωμή δαπάνης της 37ης Εντολής Πληρωμής & Πιστοποίησης του έργου «Οδός
Δομνίστα-Ρόσκα-Πάντα Βρέχει-Ορια Νομού-Ν.Α. Ευρυτανίας»,Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3360/11/03-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης που αφορά πληρωμή δαπάνης από τις Δημόσιες Επενδύσεις της

Π.Ε. Ευρυτανίας ως εξής :

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 191

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό προϋπολογισμό
(Ειδικός φορέας 073) και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού έτους 2020 της
Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 24504/425/03-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε ευρώ

1

37η εντολή πληρωμής του Έργου «Οδός Δομνίστα-Ροσκά-Πάντα Βρέχει-Όρια
Νομού-Ν.Α. Ευρυτανίας»
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 766
Προϋπολογισμός : 9.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης : 4.268.057,75 ευρώ
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 4.231.497,14 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 41.025,65 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 9.764,41 ευρώ.

Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»

Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ :
41.025,65 ευρώ

Κ.Α.Ε.

03.071.9453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

«Συγκοινωνίες»

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

41.025,65

Ποσό
Εγκεκρ.
Π/Υ

100.000,00

Δεσμευθέ
ν ποσό

0,00

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης

58.974,35
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αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά
υπηρεσίες Διακρίβωσης
των εγκατεστημένων
μηχανημάτων μιας μικτής
αυτόματης γραμμής
ελέγχου στο ΔΚΤΕΟ ΠΕ
Ευρυτανίας, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του
ISO:2015 και έκδοσης των
απαιτούμενων
αποδεικτικών εγγράφων
(διακριβωτήρια), στα
πλαίσια πιστοποίησής του,
για τα έτη 2020-2021.
Έτος 2020: 967,20€
Έτος 2021:483,60€
Σύνολο: 1.450,80€
20REQ006178795

03.073.
0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

967,20 5.000,00 483,60 3.549,20

Η δαπάνη αφορά
υπηρεσίες ελέγχου όλων
των προγραμμάτων που
είναι εγκατεστημένα στον
server και στους
υπολογιστές του ΔΚΤΕΟ
Π.Ε.Ευρυτανίας, τη
ρύθμιση και συντήρηση
του εγκατεστημένου
προγράμματος "Δ. ΚΤΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ", στα πλαίσια
πιστοποίησής του, για τα
έτη 2020-2021.
Έτος 2020: 2.430,40€
Έτος 2021:1.215,20€
Σύνολο: 3.645,60€
20REQ006179142

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

2.430,40 38.000,00 15.506,22 20.063,38

Η δαπάνη αφορά
υπηρεσίες συντήρησης
των εγκατεστημένων
μηχανημάτων μικτής
αυτόματης γραμμής
ελέγχου στο ΔΚΤΕΟ

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

967,20 38.000,00 17.936,62 19.096,18
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Β) Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

Π.Ε.Ευρυτανίας, ώστε να
διασφαλίζεται η αποστολή
των πρωτογενών
μετρήσεων στο Υ.Υ & Μ
και η μηχανογράφηση του
ΚΤΕΟ, στα πλαίσια της
πιστοποίησής του, για τα
έτη 2020-2021.
Έτος 2020: 967,20€
Έτος 2021:483,60€
Σύνολο: 1.450,80€
20REQ006179239

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας ελαστικών, για
τα οχήματα- μηχανήματα
έργου της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας, που
εντάσσονται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
"Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την
ΠΕΕυρυτανία’’, σύμφωνα
με την 146/2019 απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ006201424

03.071.
9459.0
1

Διάφορα
Έργα 14.805,60 465.000,00 365.910,34 84.284,06

Η δαπάνη αφορά
συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας-Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας
(διαμονή συνέδρων), του

03.071.
9779.0
1

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζοντ
αι ειδικά

(πολιτιστικά –

3.500,00 380.300,00 346.038,64 30.761,36
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Γ) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά το
έτος 2019 και θα εξοφληθούν κατά το οικονομικό έτος 2020 για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας
υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη
βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης) και
λιπαντικών, για τα οχήματα-
μηχανήματα έργου της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας, του ενάριθμου
2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566 με
τίτλο "Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της
Πολιτικής Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την ΠΕΕυρυτανία’’,
σύμφωνα με τις 13/2019, 33/2019 &
20/2019 συμβάσεις

03.071.
9459.02 Διάφορα έργα 15.000,00

10ου Εντατικού
Σεμιναρίου «Ιατρικής
Βουνού» του
Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Παγκόσμια Υγεία –
Ιατρική των
Καταστροφών» της
Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
και το Δήμο Καρπενησίου,
υπό την αιγίδα της
Ε.Ο.Ο.Α, που θα διεξαχθεί
από 13 έως 15 Μαρτίου
2020 στο Συνεδριακό
Κέντρο Καρπενησίου , με
σειρά πρακτικών
ασκήσεων στο
Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου. (ΚΑΠ2020)

20REQ006225195

αθλητικά
προγράμματα

και
εκδηλώσεις
ευρείας

απήχησης)

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεμιναρίου, το οποίο αποτελεί γεγονός
ευρείας απήχησης, καθώς θα γίνει παρουσίαση και ενημέρωση πολλών θεμάτων που αφορούν τόσο τους
γιατρούς, όσο και άτομα (διασώστες, ορειβάτες, κλπ) που συμμετέχουν σε ζητήματα έρευνας και διάσωσης στο
βουνό, τις διακομιδές, την αντιμετώπιση της υποθερμίας κλπ, καθώς επίσης συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής
αγοράς και την προβολή του τόπου μας.
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(19SYMV004484234,
19SYMV004883866,
19SYMV004605157),για το έτος
2019.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 192

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25387/920/04-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Εργασία επισκευής ενός
εκτυπωτή SP40από το
online σύστημα της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας
Έγγραφο 22750/15/30-1-
2020 του τμ.
Πληροφορικής της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.079.086
9.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού 111,60 22.000,00 11.166,83 10.721,57

2

Δαπάνη δικαστικής
απόφασης με αρ.136/2019
του Ειρηνοδικείου
Αχαρνών στο όνομα «ΥΙΟΙ
Θ.ΒΓΟΝΤΖΑ ΑΕ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με
τίτλο «ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ» για
προμήθεια 1000 τεμ.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΥΤΑΡΑΣ
2018
Κεφάλαιο 2.430,40€
Τόκοι 296,80€
Έξοδα 100,00€

02.02.079.089
2.01

Δαπάνες
για
δικαστικές
αποφάσεις

2.827,20 67.153,87 34.217,74 30.108,93

3

Επιστροφή παραβόλου
στoον Παναγιωτόπουλο
Ευστάθιο του Χρήστου
λόγω κατάθεσης εκ
παραδρομής σε

02.02.073.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 15,00 150.000,00

1.931,50

148.053,50
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λανθασμένο τραπεζικό
λογ.
Έγγραφο 182/16-01-2020
της Δ/νσης Ανάπτυξης της
ΠΕ Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 2.953,80 239.153,87 47.316,07 188.884,00

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

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1 δαπάνη εξόφλησης τελών σύνδεσης
Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων Ε.Ο.Δ. Ν.
Εύβοιας .
Πρόγραμμα χρηματοδότησης :ΚΑΠ-ΤΟΚΟΙ
ΑΔΑΜ:20REQ006212657 2020-01-29

Έγγραφο 202287/5562/29-01-2020 της
ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας

13.000,00 02.02.071.9779.01

3.Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ. 02071)
ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή
παραβόλου στoν
Αθανάσιο Νεοχωρίτη
του Βασιλείου λόγω
μη χρήσης.
Έγγραφο
2149691/24796/13-1-
2020 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

30,00

2

Επιστροφή
παραβόλου στoν
Μπουγιούκο
Παναγιώτη του
Δημητρίου λόγω μη
χρήσης.
Έγγραφο

02.02.071.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

100,00 5.000,00 300,00 4.570,00

ΑΔΑ: Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ
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287404/33353/16-1-
2020 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 193

ΘΕΜΑ 35ο: Α Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020.
Β Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020, Π.Ε. Φωκίδας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.25581/438/04-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας 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 των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα
073, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την επισκευή

γραμμής ελέγχου
οχημάτων του ΚΤΕΟ
της Π.Ε. Φωκίδας
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

25293/390/03-02-
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

669,60 14.000,00 7.031,46 6.298,94

2.

Η δαπάνη αφορά
την αμοιβή για

επίδοση εγγράφου
από δικαστικό
επιμελητή στον
Μπουκιστιανό

Κων/νο
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

23919/365/31-01-
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.0871.0
1

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

43,40 25.000,00 13.755,36 11.201,24

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
713,00 39.000,00 20.786,82 17.500,18

Β)Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον
ειδικό Φορέα 071, ως κατωτέρω:

ΑΔΑ: Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

3.

Η δαπάνη αφορά
την Έκτακτη
Οικονομική

Ενίσχυση φια το
Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε

Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

103/103/29-01-2020
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Ανάπτυξης

02.04..071.9779.0
1

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζοντ
αι ειδικά

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Ο κ. Γεώργιος Σκούρας καταψήφισε τον α/α 3 του Β σκέλους της εισήγησης.
Ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος ομοίως καταψήφισε το σημείο Β3 της εισήγησης, που αφορά τη δαπάνη

για έκτακτη επιχορήγηση του ΟΠΑΣΤΕ ποσού 50.000 ευρώ .
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την χορήγηση 50.000 ευρώ στον ΟΠΑΣΤΕ, (Σκέλος Β3), που

η σκοπιμότητα ύπαρξης και λειτουργίας αμφισβητείται.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 194

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020,
Π.Ε.Βοιωτίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 264915/6472/04-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+

ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης
στη ΜΑΡΓΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ, σύμφωνα
με την 1247/2012
απόφαση του
Διοικητικού
Εφετείου Πειραιώς
και σύμφωνα με το
Ν. 3068/2002- ΦΕΚ
Α 274/14-11-2002

02.05.073.
0892 01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων η
συμβιβαστικών
πράξεων

13.112.72 52.000,00 0,00 52.000,00

2

Πληρωμή δαπάνης
για πρόσληψη ενός
ατόμου ΔΕ
Χειριστών
μηχανημάτων και
ενός ατόμου ΥΕ

02.05.073.
5429 01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

19.344,00 1005.157,96 517.128,84 488.029,12

ΑΔΑ: Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 195

ΘΕΜΑ 37ο: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)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».
γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020, δεκτικών ΚΑΕ
01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25680/1371/04-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού -Δ.Ε. 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 κατωτέρω:

εργατών,
οκταμηνης
διάρκειας
ορισμένου χρόνου,
σύμφωνα με τον
Ν.4075/2012,αρθρο
58 παρ. 8 και
Ν.4250/14 αρθρο
13.

3

Πληρωμή δαπάνης
ηλεκτρικού
ρεύματος για
ανάγκες άρδευσης
της Κωπαιδας,
σύμφωνα με τον
Ν.4075/2012,αρθρο
58 παρ. 8 και
Ν.4250/14 αρθρο
13.

02.05.073.
5429 02

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

3.000,00 139.770,53 136.770,53 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 35.456,72 1.196.928,49 653.899,37 543.029,12

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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
TTR 2020 στο Βουκουρέστι
- Ρουμανίας (20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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)

2.300,00

ΑΔΑ: Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ
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2

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
περιφερειακού συμβούλου
κ. Γεώργιο Πατσιούρα για
συμμετοχή του στην διεθνή
τουριστική έκθεση TTR
2020 στο Βουκουρέστι -
Ρουμανίας (20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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

3

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
εκτός έδρας μετακίνηση
περιφερειακής συμβούλου
κ. Κατερίνα Μπατζελή για
συμμετοχή της στην έκθεση
25η GULFOOD 2020 (16-
20/02/2020) στο DUBAI

Έγγραφο 19162/100/27-1-
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)

2.600,00 30.000,00 5.780,00 24.220,00

4

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου κ. Σπυρίδωνα
Χρηστίδη για συμμετοχή
του στην διεθνή τουριστική
έκθεση TTR 2020 στο
Βουκουρέστι - Ρουμανίας
(20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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

750,00

5

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου Γραφείου
Περιφερειάρχη κ. Λιάσκου
Μαριάννα Ελπίδα για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση TTR
2020 στο Βουκουρέστι -
Ρουμανίας (20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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

750,00

6

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

02.01.073.0719.
01

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

750,00 109.612,79 58.228,17 51.384,60

ΑΔΑ: Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ
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2020 στο Βουκουρέστι -
Ρουμανίας (20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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 TTR 2020 στο
Βουκουρέστι - Ρουμανίας
(20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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

250,00

8

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(ημερήσια αποζημίωση)
υπαλλήλου Γραφείου
Περιφερειάρχη κ. Λιάσκου
Μαριάννα Ελπίδα για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση TTR
2020 στο Βουκουρέστι -
Ρουμανίας (20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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

250,00

9

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(ημερήσια αποζημίωση)
ειδικής συμβούλου
Γραφείου Περιφερειάρχη κ.
Μέλπω Στεφανίδη για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση TTR
2020 στο Βουκουρέστι -
Ρουμανίας (20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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

250,00 110.120,00 62.310,00 47.810,00

10

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(έξοδα διανυχτέρευσης)
υπαλλήλου κ. Σπυρίδωνα
Χρηστίδη για συμμετοχή
του στην διεθνή τουριστική
έκθεση TTR 2020 στο
Βουκουρέστι - Ρουμανίας
(20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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

800,00

11

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

02.01.073.0722.
01

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

800,00

ΑΔΑ: Ψ0Ξ47ΛΗ-ΙΦΥ



39

2020 στο Βουκουρέστι -
Ρουμανίας (20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

12

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(έξοδα διανυχτέρευσης)
ειδικής συμβούλου
Γραφείου Περιφερειάρχη κ.
Μέλπω Στεφανίδη για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση TTR
2020 στο Βουκουρέστι -
Ρουμανίας (20-23/2/2020)

Έγγραφο 22412/133/30-1-
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

800,00 28.000,00 4.120,00 23.880,00

13

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για νομική
στήριξη υπαλλήλων της
Π.Σ.Ε. ενώπιον της κ.
Πταισματοδίκη Λαμίας.

Έγγραφο 18763/102/4-2-
2020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 860,56 100.000,00 59.075,64 40.924,36

14

Δαπάνη για την χορήγηση
νέας παροχής για την
σύνδεση με το δίκτυο
χαμηλής τάσης του κόμβου
στην επαρχιακή οδό
Μπράλου - Αμφίκλειας
(ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ0

Έγγραφο 12977/522/20-1-
2020 Δ/νσησ Τεχνικών
Έργων

20REQ006173763 2020-01-
20

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

293,08

15

Δαπάνη για την ανάθεση
έργου “ Φθσικοχημική και
μικροβιολογική εξέταση του
πόσιμου νερού και των
υδάτων κολύμβησης της
Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2020”

Έγγραφο 364/17209/23-1-
2020 Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας

20REQ006192884 2020-01-
23

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

19.000,00 172.071,31 101.020,73 71.050,78

16

Δαπάνη προμήθειας
ηλεκτρολογικών υλικών
για την συντήρηση,
επισκευή και
αποκατάσταση βλαβών
που εντοπίζονται στις
κτιριακές εγκαταστάσεις
των υπηρεσιών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Έγγραφο 26969/14917/28-
11-2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 2.483,00 25.000,00 7.360,12 17.639,88
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Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως
κατωτέρω:

 Γ) 1. Ορίζει υπόλογο: τον κ. Σπυρίδωνα Χρηστίδη υπαλλήλου 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.(διεθνή τουριστική
έκθεση TTR 2020 στο Βουκουρέστι - Ρουμανίας (20-23/2/2020).

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 TTR 2020 στο Βουκουρέστι της
Ρουμανίας (20-23/2/2020) 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 Χ.Ε.Π. ορίζεται η 30/06/ 2020

 Γ) 1. Ορίζει υπόλογο : τον κ. Μάριο Πολύζο υπαλλήλου 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.( έκθεση 25η
GULFOOD 2020 (16-20/02/2020) στο DUBAI).

Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας,
διαμονής ημερήσιας αποζημίωσης κ.τ.λ. της ανωτέρω εκπροσώπου κρίνεται αναγκαία για να
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην έκθεση 25η GULFOOD 2020 (16-20/02/2020) που θα
πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Dubai World Center, στο Ντουμπάι στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράμματος της Π.Σ.Ε για συμμετοχή της σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού-
Πρόγραμμα 2020, 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 εκθέσεις.

19REQ005931864 2019-11-
28

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 34.736,64

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για έκτακτη
επιχορήγηση του ΟΠΑΣΤΕ
(αριθμ. 367/12/18-12-2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου)

Έγγραφο 24410/434/3-2-
2020 Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας

02.01.071.9899.
02

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

20.000,00 300.000,00 240.965,00 59.035,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 20.000,00
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Ημερομηνία λήξης των συγκεκριμένων Χ.Ε.Π. ορίζεται η 30/06/ 2020 .

Ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος καταψήφισε το σημείο Β1 της εισήγησης που αφορά τη δαπάνη για
έκτακτη επιχορήγηση του ΟΠΑΣΤΕ ποσού 20.000 ευρώ

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς είπε όχι στις δαπάνες που αφορούν ταξίδια στο εξωτερικό για συμμετοχή
της Περιφέρειας σε εκθέσεις που αμφισβητούνται. Ναι στα υπόλοιπα. Λευκό στην επιλογή του
συγκεκριμένου υπόλογου.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 196

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας και για τη συμμετοχή του στην έκθεση 29ηDETROP BOUTIQUE 2020 (22-24/2/2020)
που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.Ε./25404/147/04-02-
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 ομόφωνα
Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &

Εξωστρέφειας κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην
έκθεση 29η DETROP BOUTIQUE 2020 (22-24/2/2020) που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.
(αναχώρηση-μετάβαση 22/2/2020 επιστροφή 23/2/2020).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 22 /2/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 23/2/2020

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:

α) Ημερήσιας αποζημίωσης

β) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο

γ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση .

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε: «Είναι στην Ελλάδα και έχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τα
Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήρια.... Δεν έχουμε αντίρρηση».

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 197

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 39ο:Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της Π. Ε. Φωκίδας
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26437/454/04-02-2020

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 συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ως εξής:

Α. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
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α) Κοντοκοντής Δημήτριος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης με
αναπληρωτή αυτού την Βαϊνου Παγώνα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών υπάλληλο της Δ/νσης
Ανάπτυξης.
β) Ανδρεόπουλος Ηλίας του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με αναπληρωτή αυτού τον Κορομπίλη Ηλία του κλάδου ΔΕ
Γεωτεχνικών υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
γ) Καπαρέλη Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, με
αναπληρώτρια αυτής την Πούλου Παναγούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων υπάλληλο
της Δ/νσης Ανάπτυξης.
΄Εργο της επιτροπής είναι η διενέργεια των διαγωνισμών και η αξιολόγηση των προσφορών, ο
έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για την συμμετοχή τους στην
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, ο αποκλεισμός των προσφερόντων ή υποψηφίων από
την διαδικασία, η απόρριψη των προσφορών, η κατακύρωση των αποτελεσμάτων η αποδέσμευση
των εγγυήσεων, η ματαίωση της διαδικασίας, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης καθώς και η
παροχή γνωμοδότησης για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει και την διαδικασία της ανάθεσης.

Β. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

α) Σιδηρόπουλος Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής με αναπληρωτή αυτού τον Κανελλόπουλο Νικόλαο του κλάδου ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
β) Καραδήμος Λουκάς του κλάδου ΤΕ Μηχανικών υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών με αναπληρωτή αυτού τον Αναστασίου Λάμπρο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού.
γ) Δημητρέλλος Ηλίας του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης με
αναπληρωτή αυτού την Μητσιάνη Γεωργία του κλάδου ΠΕ Μηχανικών υπάλληλο του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.
΄Εργο της επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον ν. 4412/2016 ενστάσεις και
προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την περ. η, παρ. 1.
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Γ. Επιτροπές Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών ανά Δ/νση

1. Δ/νση Ανάπτυξης
α) Δασκαλόπουλος Κωνσταντίνος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
β) Καραγκιζοπούλου Πηνελόπη του κλάδου ΠΕ Χημικών
γ) Σορώκου Αρχοντούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
α) Δούκας Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με αναπληρωτή αυτού τον Τσιάλη
Παναγιώτη του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
β)Κοντογιάννη Δημητρούλα του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με αναπληρώτρια αυτής την Φλώκου Μαρία
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
γ)Ξανθούλη Ιουλία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με αναπληρώτρια αυτής την Μαργώνη
Μαρία του κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

3. Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων
α) Κολοβός Ηλίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με αναπληρωτή τον Ζουρίδη Γρηγόριο ΤΕ Δομικών
Έργων (χωρίς πτυχίο).
β) Κουτρολίκος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με αναπληρωτή τον Μαργαρίτη Γεώργιο του
κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων.
γ) Παπαδοπούλου Ευαγγελία του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με αναπληρώτρια την Κασδαναστάση
Αικατερίνη του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
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4. Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
α) Αθανασοπούλου Σοφία του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
β) Κατσαρέλη Χαρίκλεια του κλάδου ΠΕ Ιατρών
γ) Μαυρομάτη Ειρήνη του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

5. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη-Τμήμα Πληροφορικής-Τμήμα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

α) Παπαλουκά Γεωργία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων υπάλληλο του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας με αναπληρωτή τον Τσώνο Ευθύμιο του κλάδου ΥΕ Βοηθών
Συντηρητών Κτιρίων υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
β) Ψιλογιάννη Αθανάσιο του κλαδου ΔΕ Πληροφορικής –Προσωπικού Η/Υ υπάλληλο της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού με αναπληρωτή αυτού τον Λεοντίου Ευστάθιο του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής.
γ) Κατραμάτος Ηλίας του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής- προσωπικού Η/Υ υπάλληλο της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού με αναπληρωτή τον Κολομέτσο Παναγιώτη του κλάδου ΔΕ Τεχνικών.

6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
α) Μιχαλάκης Πέτρος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με αναπληρωτή τον Κουτίνα Αθανάσιο του
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών.
β) Τσιάμης Απόστολος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με αναπληρώτρια αυτού την Σκορδά Ειρήνη
του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών.
γ) Αράχωβας Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με αναπληρώτρια την Κώτσου
Ευγενία του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

΄Εργο των επιτροπών είναι το να εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς λειτουργικούς η και επιχειρησιακούς
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από την σύμβαση ή
κρίνεται αναγκαίο, συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα,τα οποία αποστέλλουν στο Τμήμα
Προμηθειών, παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγούνται την λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων, καθώς επίσης και η παραλαβή του
αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Τα πρακτικά των επιτροπών αυτών θα υποβάλλονται στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης και στο
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, προκειμένου να ολοκληρώνεται η
διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και η εκκαθάριση της δαπάνης.

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο πρόγραμμα
ΔΙAΥΓΕΙΑ.
Η θητεία των μελών των επιτροπών είναι ετήσια και μέχρι την ημερομηνία της συγκρότησης των
επιτροπών για το επόμενο έτος (2021).

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε τα εξής: «Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για την συγκρότηση τους
αλλά και για την αναζωογόνηση της λειτουργίας τους, προτείνουμε :
• Κατάρτιση πίνακα δυνάμενων να στελεχώσουν επιτροπές…
• Εξαίρεση όσων διώκονται πειθαρχικά ή υπάρχουν καταγραμμένες παρατηρήσεις και παράπονα
πολιτών σε βάρος τους.
• Κλήρωση στην διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Σε αντίθετη περίπτωση….ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 198

ΘΕΜΑ 40ο:Ορισμός μελών Επιτροπής Κληρώσεων έτους 2020, για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών
κληρώσεων με το “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016 για την Π. Ε. Ευρυτανίας

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.13907/117/20-01-2020
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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
Ορίζει Επιτροπή Κληρώσεων έτους 2020, για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων με το

“Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” του άρθρου 118 του Ν.4412/201,
αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως μέλη:

α. Μπανιά Χριστίνα , ΔΕ Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΕ Ευρυτανίας,
εγγεγραμμένη χρήστης στο ΚΗΣΚ., με αναπληρώτρια τη Μαρίνα Παπαροϊδάμη, Τοπογράφο
Μηχανικό ΠΕ, εγγεγραμμένη χρήστης στο ΚΗΣΚ,

β. Τριχιά Μαρία ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάλληλο της ΔΤΕ/Π.Ε.
Ευρυτανίας, εγγεγραμμένη χρήστης στο ΚΗΣΚ., με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Καρακώστα,
Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ της ΔΤΕ/ΠΕ Ευρυτανίας.

Έργο της επιτροπής είναι η τήρηση των διατάξεων της ΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466/02-03-2017
Απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017).

Η θητεία της παραπάνω επιτροπής λήγει την 31/12/2020.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε τα εξής: «Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για την συγκρότηση και της
συγκεκριμένης επιτροπής, αλλά και για την αναζωογόνηση της λειτουργίας της, προτείνουμε :
• Κατάρτιση πίνακα δυνάμενων να στελεχώσουν επιτροπές…
• Εξαίρεση όσων διώκονται πειθαρχικά ή υπάρχουν καταγραμμένες παρατηρήσεις και παράπονα
πολιτών σε βάρος τους.
• Κλήρωση στην διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Σε αντίθετη περίπτωση….απέχουμε από την ψηφοφορία.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 199

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 41ο:Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έως το Γ’ τρίμηνο 2019 .

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25803/1374/04-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημ/κού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας έως το Γ’ τρίμηνο έτους 2019 σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας .

Ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος έδωσε Λευκή Ψήφο, διατηρώντας την επιφύλαξη, για διατύπωση
πρότασης της παράταξής του, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου .

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς έκανε την εξής τοποθέτηση, καταψηφίζοντας την εισήγηση:
«1.Η συγκεκριμένη έκθεση δεν καλύπτει το σύνολο της Οικονομικής διαχείρισης της Περιφέρειας,

αφού δεν αναφέρεται καθόλου στο Περιφερειακό Ταμείο και την Διαχείριση των προγραμμάτων της
Ε.Ε….. αντανακλά την πολυδιάσπαση που υπάρχει για να διευκολύνει τις επιλογές της πλειοψηφίας
πέρα από οποιονδήποτε έλεγχο και παρακολούθηση.

2. Δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα σχετικά :
 Με την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση, που ουσιαστικά μηδενίζει τις δυνατότητες προγραμματισμού

μεγάλων έργων για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.
 Με τους ρυθμούς της χρηματοδότησης, που επιδρούν στην ταχύτητα υλοποίησης αναγκαίων έργων.
 Με την εξέλιξη των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, που είναι βραδεία,

ανεπαρκής και αναντίστοιχη των λαϊκών αναγκών.
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 Με την χρηματοδότηση έργων από προγράμματα των Υπουργείων, που έπρεπε να κατευθύνονται
συγκεκριμένα και ιεραρχημένα.

3.Δεν αξιολογεί πως η συγκεκριμένη οικονομική διαχείριση δεν αφήνει περιθώρια στην Περιφέρεια
να πραγματοποιήσει αναγκαία έργα και να προσφέρει απαραίτητες υπηρεσίες για τον λαό, υπακούοντας
απολύτως στις πολιτικές περιορισμού των κοινωνικών δαπανών, που ακολουθούν οι κυβερνήσεις των
διαχειριστών του συστήματος ( Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ) με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.
Η στάση της πλειοψηφίας Περιφέρειας, σε αυτή την οικονομική διαχείριση, την καθιστά συνένοχο, αφού
υλοποιεί και στηρίζει αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές, χρησιμοποιώντας – ταυτόχρονα - την
υποσχεσιολογία και την δημαγωγία προκειμένου να εξαπατήσει τον λαό.
Με αυτή την πολιτική λογική και χωρίς να αμφισβητούμε αριθμούς και λογιστικές πράξεις….
Καταψηφίζουμε την εισήγηση.»

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 200

Στο σημείο αυτό με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, ΘΕΜΑ 31ο) διενεργήθηκε ο δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός, για
την εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας .

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Αναστασία Μίλη

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Γεώργιος Σκούρας

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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