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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 9ης Μαρτίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 9

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 9 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική)
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 200/1-09-2019 (ΑΔΑ:
69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 49756/352/04-03-2020
πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 8/03-03-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:΄Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στον 'Αρειο Πάγο για υπόθεση Παναγιώτη
Σταμπέλου,Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 46650/246/28.02.2020 Απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου περί διορισμού Δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος - νομικής
γνωμοδότησης επί του αιτήματος αναστολής της με αριθμό 87/2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως διατυπώνεται στην από 20 Φεβρουαρίου 2020
προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

ΘΕΜΑ 4ο:Διαβίβαση δικογράφων και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας και στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών, σύμφωνα με τη με αριθμό 41/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και το σχετικό
ψήφισμα [σχετικά με την Αγωγή και Αίτηση Ασφαλιστικών των Γεωργίου Ντότσικα και λοιπών 22
ατόμων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας και Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αντίστοιχα]
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ΘΕΜΑ 5ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την αγωγή
της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΟΛΙΑΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», του Γεωργίου Κολιάτσα και
του Βασίλειου Βαλέντη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης
σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019», προϋπολογισμού
1.000.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, της μελέτης:«Συμπληρωματικές
μελέτες ανάδειξης-ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών Ν.Φθιώτιδας »
προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης : 40.000,00 € με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στα Περιβόλια του Δήμου Κύμης Αλιβερίου» προϋπολογισμού 300.000,00€ με
ΦΠΑ, Π.Ε.Εύβοιας

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση δημοπράτησης του 84ου Υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.199.999,99€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -οικονομικής
προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
“Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού ποταμού Ανάντι Μεριστή” προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ
με ΦΠΑ, Π.Ε.Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.ΦΘιώτιδας
2017»

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου :«Περίφραξη
Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας »,προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Φθιώτιδας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) Διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για το έργο με τίτλο
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης έτους 2020 για το τμήμα μηχανολογικού
εξοπλισμού της Π.Ε.Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € β) των όρων της
συνημμένης Διακήρυξης και γ) δέσμευση πίστωσης ποσού 150.000,00 €

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης του συνοπτικού, δημόσιου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
πλημμυρικών φαινομένων στο Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού,ανοικτού δημόσιου
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
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παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020 και 2021 στην Π. Ε.Φθιώτιδας», συνολικού
προϋπολογισμού 182.487,32 € με ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 16ο: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 17ο:΄Εγκριση 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 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020 Π.Ε.
Φωκίδας

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
(ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους
2020

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21ο:Εξειδίκευση 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

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 65.710,10 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για έκτακτες ανάγκες (καθαρισμός ρεμάτων και ρείθρων,
μεταφορά μπαζών, απομάκρυνση βράχων, εργασίες οδοποιίας, καθαρισμός λαδιών οδοστρώματος)
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 01-11-2019 έως 31-11-2019 σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση
2019 και «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο 14 (μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο «Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς
και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών
συσκευασιών των αποθηκών δακοκτονίας της Π. Ε. Εύβοιας

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, δέκα (10):
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Αθανάσιος Καρακάντζας και τα μέλη Αικατερίνη
Καλαντζή, Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος Αναγνωστάκης,
Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς .
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Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού, στην

οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
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. Γεώργιος Σκούρας Περιφερειακός Σύμβουλος από την Παράταξη «Στερεά Υπεροχής»

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Χρονάς κατέθεσε την εξής δήλωση:

«Θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να σημειώσουμε, πως ο τρόπος που ρυθμίζετε την λειτουργία της
οικονομικής Επιτροπής είναι πολιτικά απαράδεκτος.
Φροντίζετε να διεκπεραιώσετε τις επιλογές σας για την λειτουργία της Περιφέρειας και αφήνετε πολλές
προτάσεις και ζητήματα που τίθενται από την ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και άλλες παρατάξεις σε
εκκρεμότητα, μεταθέτοντας την αντιμετώπιση τους στο απώτερο μέλλον.
Πέρα από αυτά τα ζητήματα, που ζητάμε να τεθούν στην ημερήσια διάταξη μέχρι το επόμενο
Περιφερειακό Συμβούλιο ...κρίνουμε πως είναι απολύτως αναγκαίο να συζητηθούν:
 Πως προωθείται και που βρίσκεται η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος... με ποιες πολιτικές

αποφάσεις ιεραρχούνται τα προωθούμενα έργα.
 Τι προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη στην Διαχειριστική Αρχή και ποιες προκλήσεις εκδήλωσης

ενδιαφέροντος προγραμματίζει να δημοσιεύσει.
 Πως θα αξιοποιήσουμε φέτος τις δημόσιες επενδύσεις και τι προγραμματισμό κάνουμε ως το 2023»

Επίσης ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Πολιτική πρόθεση της παράταξής μου είναι να αναβαθμίσουμε τις
παρεμβάσεις μας σε πολιτικό επίπεδο βάζοντας δυο ζητήματα της αποτελεσματικότητας σε όλους τους
τομείς και της ιεράρχησης στην υλοποίηση των όποιων προγραμμάτων”

Η κα Μπατζέλη ανέφερε τα εξής: “Συμφωνούμε και στα τρία θέματα που αναφέρονται στην Δήλωση,
θέματα τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν συνολικά και συναινετικά δεν θα είναι δυνατή η λήψη
αποφάσεων, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΠΣΤΕ, η παρακολούθηση των έργων, η διαχείριση τους
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η αποτελεσματικότητα του συνόλου της Περιφέρειας έναντι των πολιτών.
Είναι θετικό ότι ο πρόεδρος συμφώνησε για την συζήτηση των θεμάτων αυτών τα οποία και εμείς έχουμε
αναδείξει σε συσκέψεις των ΠΣ αλλά και της ΟΕ και όταν το θέμα θα συζητηθεί είναι σκόπιμο και
αναγκαίο να ληφθούν υπόψη και τα ερωτήματα τα οποία έχουμε καταθέσει σε προηγούμενη ΟΕ
σχετικά με την εφαρμογή και της 6ης εγκυκλίου και των προτάσεων μας κατά την συζήτηση του
Προϋπολογισμού 2020.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ότι “πρώτον αυτό που θα πρέπει να σκεφτείτε και να μεριμνήσετε ώστε να
είναι και το συμβούλιο ενημερωμένο, είναι να παρουσιαστεί η όλη γκάμα των τεχνικών έργων που
χρηματοδοτείται είτε από ιδίους πόρους είτε από προγράμματα και δεύτερον να έχουμε μια ενημέρωση
απολογιστικού χαρακτήρα και νομίζω ότι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στο πρώτο εξάμηνο να γίνει
μια ενημέρωση ως προς την αποτελεσματικότητα των δράσεων και παρεμβάσεων μας”

Ο κ. Δούρος εκτός των άλλων ανέφερε “ ότι όσων αφορά τον συμπαραστάτη του πολίτη θα πρέπει η
διαδικασία να προσεχθεί ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί”

Ο κ. Σπανός ανέφερε ότι όλο αυτό το εξάμηνο όλοι έδρασαν καλόπιστα και ότι έχει ενημερώσει τις
υπηρεσίες να παρέχουν απεριόριστα στοιχεία επί των θεμάτων σε όλους όταν τους ζητηθεί

ΑΔΑ: Ψ6Κ67ΛΗ-ΧΔΨ



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

5

Επίσης η κα Μπατζελή κατέθεσε για συζήτηση το κάτωθι θέμα, το οποίο μοιράστηκε σε όλους:

“Συμπληρωματικά και μέτρα έκτακτης ανάγκης της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της
διάδοσης του Κορονοϊού

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ταχεία διάδοση του Κορονοϊου βάση των επίσημων ανακοινώσεων της ΕΟΔΥ και του ΠΟΥ
2. Την διάδοση του ιού σε περιφέρειες της χώρας μας και στην Περιφέρεια μας –Β. Εύβοια.
3. Την κατάσταση και οργάνωση των κεντρικών Δημόσιων Νοσοκομείων -όπως Νοσοκομείο

Λαμίας-να δεχτούν πολίτες που έχουν συμπτώματα και άλλων που βρίσκονται σε κατάσταση
νοσηλείας γεγονός που οδηγεί σε θεραπεία κατ οίκων.

4. Την υποχρέωση της Περιφέρεια μας να συμβάλλει βάση της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και με
κάθε συμπληρωματικό τρόπο συνεργειών και αποφάσεων μας για έκτακτες ανάγκες, στην
προσπάθεια ενημέρωσης, αντιμετώπισης και στήριξης των οικογενειών αλλά και των πολιτών
μας που προσβάλλονται από τον ιό.

5. Την αδυναμία των Περιφερειακών Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας των Νομών της
Περιφέρειας μας να καλύψουν βασικές ανάγκες και υπηρεσίες προστασίας των πολιτών μας από
τον ιό και μάλιστα όταν θα βρίσκεται σε έξαρση

Κατόπιν συζήτησης και καταγραφής των προβλεπομένων αναγκών των Νοσοκομείων μας σε
συνεργασία με τις διοικήσεις τους και τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες προτείνεται:
1. Όπως εγκριθεί το ποσόν των (100.000 ευρώ) για άμεση προμήθεια υλικού που προστατεύει τους

δημόσιους χώρους-οι οποίοι και θα οριστούν- και τους πολίτες μας(αναλώσιμα ιατρικά υλικά).
2. Όπως εγκριθεί το ποσόν των (50.000 ευρώ)για εργασίες τροποποίησης των χώρων των

Νοσοκομείων και ή και των Κέντρων Υγείας για την κατασκευή ειδικών χώρων εισόδου και
ελέγχου των ύποπτων κρουσμάτων, όπως αυτοί προβλέπονται ,χώροι άλλωστε που πρέπει να
ενισχυθεί η στελέχωση τους με προσωπικό, ξεπερνώντας τις δυσκολίες της ισχύουσας
νομοθεσίας περί κινητικότητας.

3. Τοποθέτηση σε κάθε Νοσοκομείο ISOBOX -ειδικός χώρος που μπορεί να βρίσκεται και εκτός
κτιριακής υποδομής-για να μην υπάρχει επαφή των υπόπτων κρουσμάτων με τους συνήθεις
ασθενείς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείων ΕΣΥ (Τ.Ε.Π).

Η κα Μπατζελή συνέχισε “α)Η πρόταση μας για την στήριξη των ΠΝ και των ΚΥ της Περιφερείας μας
είναι συμπληρωματική και παράλληλη με την κρατική ενίσχυσή τους στα πλαίσια της Δημόσιας Υγείας
αλλά και των μέτρων τα οποία σταδιακά εξαγγέλλονται βάση της εξέλιξης της κατάστασης.
β)Η ΠΣΤΕ δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμβάλλει βοηθητικά στην στήριξη των Νοσοκομειακών
υποδομών για την ασφάλεια των πολιτών είτε με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους είτε με συνέργειες
και συγχρηματοδοτήσεις.
γ)Η προετοιμασία του Ν.Λαμίας πιθανά να μην είναι επαρκής για την αντιμετώπιση μίας εξάπλωσης του
ιού σε διάφορα μέρη της Περιφέρειας μας αλλά και την συνέχιση της λειτουργίας των κεντρικών
Νομαρχιακών Νοσοκομείων.
δ)Κατόπιν συνεννόησης με τις διοικήσεις των Νοσοκομείων και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΣΤΕ είναι
σκόπιμο αλλά και επείγον να ορισθούν οι αναγκαίες υποδομές αλλά και η ενίσχυση με προσωπικό
όπως αυτές αναφέρονται στο έκτατο θέμα που καταθέσαμε.
ε) Στη επόμενη συνεδρίαση της ΟΕ-16/03- να υπάρχει πλήρης εισήγηση των υπηρεσιών για να ψηφιστεί
ο προϋπολογισμός και η εξειδίκευση των προτεινόμενων μέτρων στα σημεία 1,2,3 της εισήγησης.”

Ο κ. Σπανός ανέφερε ότι έχουν γίνει συναντήσεις με τον κ. Σερέτη Διοικητή της 5ης ΥΠΕ για
ενημέρωση σχετικά με το θέμα , και έχουν γίνει προμήθειες σε αντισηπτικά σε κάποιες Περιφερειακές
Ενότητες καθώς και προμήθεια μασκών σε περίπτωση που χρειαστεί ανάγκη.

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε ότι “η Περιφέρεια σε επίπεδο πρόληψης έχει κάνει κάποια πράγματα τα
οποία θεωρώ θετικά. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τον κρατικό μηχανισμό
αλλά από την άλλη έχουμε τεράστια πολιτική ευθύνη... να δείξουμε στους συμπολίτες μας,
συμπατριώτες μας ότι όντως υπάρχει ένα ειλικρινές ενδιαφέρον...έχουμε εργαλεία να αξιοποιήσουμε...σε
ότι αφορά το κοινό θα πρέπει να συνεχίζουμε την σωστή και έγκυρη ενημέρωση , επίσης θα πρέπει η
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Περιφέρεια να μεριμνήσει και για το προσωπικό της. Καλό θα ήταν να γίνει κάποια ενημέρωση από
εξειδικευμένο επιστήμονα..”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε ότι “οι ανακοινώσεις μας πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να αποφευχθεί ο
πανικός και ότι κάποια από αυτά που προτείνει η κα Μπατζελή έχουν γίνει, θα πρέπει να γίνουν πιέσεις
για διορισμό προσωπικού στα Νοσοκομεία.Επίσης να μεριμνήσουμε για το προσωπικό της Περιφέρειας
όσων αφορά την πρόληψη από τον κορονοϊό” .

Για το ανωτέρω θέμα για τον κοροναϊό συμφωνήθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ επι της αρχής και οι προτεινόμενες
και προβλεπόμενες δράσεις σε συνεργασία με τις υπηρεσίες θα εξειδικευθούν με εισήγηση τους στην
Ο.Ε. στις 16-03-2020.Επιπλέον δεσμεύτηκε η Ο.Ε. και ο πρόεδρος όπως εκδώσει Δελτίου Τύπου επί
του θέματος μετά την Ο.Ε. 09-03-2020 .

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 8/03-03-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 8/03-03-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 323

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:΄Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στον 'Αρειο Πάγο για υπόθεση Παναγιώτη
Σταμπέλου,Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.73/44567/26-02-2020
έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.
Εύβοιας κ.Γεώργιο Ρουμελιώτη προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιμο της
4ης/5/2020 με αριθμό πινακίου 15 (αριθμός δικογραφίας 501/2019), ή και καθ' οιανδήποτε τυχόν μετ'
αναβολή δικάσιμο,για την αντίκρουση της από 7/6/2018 (Γ.Α.Κ. 283/11-6-2018 και Ε.Α.Κ. 7/11-6-2018)
αίτησης αναίρεσης του Παναγιώτη Σταμπέλου
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Πρόκειται για δικαστική διεκδίκηση αμοιβής για έργο που πραγματοποίησε ο
συγκεκριμένος εργολάβος, ύστερα από προφορική εντολή, όπως ισχυρίζεται, το 2004…..
Η Περιφέρεια, στα μέχρι σήμερα δικαστήρια, έμενε στο αν δόθηκε γραπτή εντολή ή όχι….Ενώ θα έπρεπε
να εξετάσει αν οι συγκεκριμένες εργασίες έγιναν και αν πλήρωσε για αυτές…. Μια και είναι γνωστό και
από άλλες περιπτώσεις πως προφορικές εντολές από πολιτικά στελέχη της Περιφέρειας δίνονταν λόγω
ανάγκης αλλά και για ρουσφετολογικούς λόγους.
Επειδή δεν μπορούμε να καλύπτουμε αδικίες και πολιτικάντικες παρεμβάσεις….
Πριν διοριστεί δικηγόρος….να αποσαφηνιστεί « αν οι συγκεκριμένες εργασίες , που περιγράφονται
έγιναν και αν πλήρωσε η Περιφέρεια για αυτές ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 324

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 46650/246/28.02.2020 Απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου περί διορισμού Δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος - νομικής
γνωμοδότησης επί του αιτήματος αναστολής της με αριθμό 87/2020 απόφασης της Οικονομικής
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Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως διατυπώνεται στην από 20 Φεβρουαρίου 2020
προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)47828/250/03-03-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 46650/246/28.02.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη ,με την οποία
αποφασίστηκε:

Ι.- Να διοριστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο Χρήστος
Φλώρος του Θεοδώρου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη Αγγελή 32, ο
οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς
και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να συντάξει υπόμνημα - γνωμοδότηση με σκοπό την
απόρριψη του αιτήματος αναστολής της με αριθμό 87/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως διατυπώνεται στην από 20 Φεβρουαρίου 2020 προδικαστική
προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΙΙ.- Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 240 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 297,60 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ
2 =] 160 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του
επείγοντος χαρακτήρα.

- Σύνολο αμοιβής 240 ευρώ.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε:”Στις σχετικές συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα και με τα
αποσπάσματα πρακτικών, είχαμε τοποθετηθεί συγκεκριμένα :
Τον Νοέμβρη του 2019……Ο κος Αναστάσιος Χρονάς μη έχοντας αντίρρηση στην εισήγηση, δήλωσε τα
εξής: «Οι μεγάλες εκπτώσεις, που εμφανίζονται ορισμένες φορές, επιβάλλουν ξεχωριστή φροντίδα στην
παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου και στην ποιότητα του αποτελέσματος……..Πέραν τούτου, όμως
παραπέμπουν και σε σκέψεις για το πως λειτουργεί ο ανταγωνισμός των εργοληπτών υπερβαίνοντας το
νόμιμα όρια, ακόμη και με την αξιοποίηση αδυναμιών ή κενών της μελέτης.
Σε αυτή την βάση θεωρούμε δόκιμη και εύστοχη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, σημειώνοντας
ταυτόχρονα την ανάγκη επεξεργασίας της μελέτης, της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού
του έργου ».
Τον Γενάρη του 2020…… Επανέλαβε την προηγούμενη τοποθέτησή του και συμπλήρωσε : “Στην
υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, όμως, σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, αντί του
πρώτου μειοδότη με έκπτωση 52%, ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης ο τρίτος, με έκπτωση 23,59
%. Αυτό έχει άμεση συνέπεια η Περιφέρεια να χάνει το 28,41% της έκπτωσης, δηλαδή 767.070 €…
Συνεπώς, ο διαγωνισμός είναι ασύμφορος και οφείλουν να τον ακυρώσουν…
Για αυτό, ο κ. Χρονάς δήλωσε πως καταψηφίζει την εισήγηση και πρότεινε την ακύρωση του
διαγωνισμού.
Με αυτά τα δεδομένα …… και εφόσον η Περιφέρεια υπερασπίζεται την ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του διαγωνισμού,
μετά επανέλεγχο και τροποποιήσεις στην μελέτη και την διακήρυξη. ….. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ
στην προτεινόμενη παρέμβαση”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 325

ΘΕΜΑ 4ο:Διαβίβαση δικογράφων και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας και στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών, σύμφωνα με τη με αριθμό 41/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και το σχετικό
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ψήφισμα [σχετικά με την Αγωγή και Αίτηση Ασφαλιστικών των Γεωργίου Ντότσικα και λοιπών 22
ατόμων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας και Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αντίστοιχα]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)48017/251/03-03-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Διορίζει ως πληρεξούσια Δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη Θαλασσινού,
Δικηγόρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, η οποία να την εκπροσωπήσει:
Α) Στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του άνω Δικαστηρίου
κατά την συζήτηση της από 12-8-2019 Εργατικής Αγωγής με αριθμ.1038/Π-ΕΓ/169/19 των Γεωργίου
Ντότσικα και λοιπών 22 ατόμων της οποίας η συζήτηση έχει ορισθεί για την δικάσιμο της 13ης-3-2020 ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα δικάσιμο και να στηρίξει έμπρακτα τον δίκαιο αγώνα τους για την
υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, ήτοι ν’ αποδεχθεί καθ’ ολοκληρίαν το περιεχόμενο και
το αιτητικό της από 7-8-2019 και με αριθμό 1038/Π-ΕΓ/169/19 αγωγής τους ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας και 2) να αναγνωρίσει ότι με την εργασία τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,συμβάλλοντας καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών της.
Β) Στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του άνω Δικαστηρίου
κατά την συζήτηση της από 7-1-2020 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων με Γεν. Αριθμό Κατάθεσης
108648/2019 των Γεωργίου Ντότσικα και λοιπών 22 ατόμων της οποίας η συζήτηση έχει ορισθεί για την
δικάσιμο της 18ης-3-2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα δικάσιμο, και να στηρίξει έμπρακτα τον
δίκαιο αγώνα τους για την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, ήτοι ν’ αποδεχθεί καθ’
ολοκληρίαν το περιεχόμενο και το αιτητικό της από 7-1-2020 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων με Γεν.
Αριθμό Κατάθεσης 108648/2019 των Γεωργίου Ντότσικα και λοιπών 22 ατόμων της οποίας η συζήτηση
έχει ορισθεί για την δικάσιμο της 13ης-3-2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και 2) να
αναγνωρίσει ότι με την εργασία τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Ο κ. Χρονάς επισημαίνει τα εξής: “Σύμφωνα με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 29ης Ιανουαρίου 2020, αποφασίσθηκε ομόφωνα να
σταθεί αρωγός η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον δικαστικό αγώνα των συγκεκριμένων εργαζομένων,
που είναι συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς διασφάλιση των εργασιακών τους
δικαιωμάτων.
1) να στηρίξει έμπρακτα τον δίκαιο αγώνα τους για την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων,
ήτοι ν’ αποδεχθεί καθ’ ολοκληρίαν το περιεχόμενο και το αιτητικό της αγωγής τους ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας και
2) να αναγνωρίσει ότι με την εργασία τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της.
Σε αυτή την βάση…. ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με την εισήγηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 326

ΘΕΜΑ 5ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την αγωγή
της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΟΛΙΑΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», του Γεωργίου Κολιάτσα και
του Βασίλειου Βαλέντη

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)37510/213/25-02-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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i. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ιωάννη Καλαβρή,
Δικηγόρο Χαλκίδας, κάτοικο Χαλκίδας, επί της οδού Αντ. Δούνα, αρ. 5, ο οποίος να την
εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας υποστηρίζοντας και τους εναγόμενους
υπαλλήλους της, σύμφωνα και με το από 09/12/2019 έγγραφό τους, στη δικάσιμο της 18/03/2020,
ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 08/11/2012 και με αριθμό
δικογράφου ΑΓ96/26.11.2012 αγωγή που άσκησε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ.
ΚΟΛΙΑΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ο Γεώργίος Κολιάτσας και ο Βασίλειος Βαλέντης, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ii. Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 631 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 151,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 782,44 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 471 ευρώ [171 € παράσταση συν 300 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ 2 =]
160 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη
της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 631 ευρώ.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Μεγάλο βενζινάδικο της περιοχής Χαλκίδας άσκησε, ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, αγωγή, ζητώντας να τους καταβληθεί το ποσό των 150.000 ευρώ, ως
αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστησαν από την επιβολή προστίμου, μετά από έλεγχο στις
εγκαταστάσεις του από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Η αγωγή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφόσον αμφισβητεί την διαδικασία ελέγχου και φυσικά ξεχωριστή
αξία έχει να σημειώσουμε πως ύστερα από ΕΔΕ και δικαστική έρευνα οι υπάλληλοί δεν φαίνεται να
παρανόμησαν.
Συμφωνούμε με την εισήγηση..”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 327

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης
σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019», προϋπολογισμού
1.000.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44396/1963/26-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 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 δαπάνη για το έτος 2020 του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης
σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019» της Συλλογικής Απόφασης
ΣΑΕΠ566.
2. Εγκρίνει δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
3. Εγκρίνει την περίληψη διακήρυξης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.
4.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
5.Εξουσιοδοτεί τον Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν
από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
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διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η
δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία
προσφορά.
6. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη
διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση στους
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους
προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα
υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους
οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την
υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι
οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 328

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό,της μελέτης:«Συμπληρωματικές
μελέτες ανάδειξης-ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών Ν.Φθιώτιδας »
προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης : 40.000,00 € με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48298/2181/03-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 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 δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο : «Συμπληρωματικές μελέτες ανάδειξης-ανάπλασης του
αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών Ν.Φθιώτιδας », προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € με ΦΠΑ,
με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
2.Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης της ως άνω μελέτης.
3.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων / ΠΣΕ, ως Αρχή που θα διενεργήσει τον Διαγωνισμό.
4.Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της ΔΤΕ/ΠΣΕ να προβεί στη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού,
καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού,αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός
κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, την διενέργεια
κλήρωσης, σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
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(ισότιμες), καθώς και να ενημερώνει τους υποψηφίους για την διαδικασία σύναψης της σύμβασης του
εν λόγω έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν.4412/2016

Ο κ. Χρονάς αναφέρει “Δεν έχουμε αντίρρηση….. Διερωτόμαστε, όμως, αν έχει γίνει κάποια συζήτηση με
το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του ή να εξασφαλιστεί κάποια
χρηματοδότηση.
Προβληματιζόμαστε, επίσης, για το ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για να προτιμηθεί το συγκεκριμένο
έργο και όχι η διασφάλιση ενός χειμάρρου που διατρέχει την Λιβανάτα.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 329

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στα Περιβόλια του Δήμου Κύμης Αλιβερίου» προϋπολογισμού 300.000,00€ με
ΦΠΑ, Π.Ε.Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.48000/1424/Φ.Ε./03-03-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν.

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια του Δήμου Κύμης Αλιβερίου», προϋπολογισμού
300.000,00 € με Φ.Π.Α, με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του
Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ.
2.α του Ν.4412/2016).

 τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, 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:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση).

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και τη μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, εάν 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, τη 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, το 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
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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.i) 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.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε : “Είναι ζήτημα της Εκκλησίας, που εφόσον το κρίνει σκόπιμο μπορεί να το
πραγματοποιήσει με δικά της έσοδα….Προβληματιζόμαστε, επίσης, για το ποια κριτήρια
χρησιμοποιήθηκαν για να προτιμηθεί το συγκεκριμένο έργο….. Με ποια δεδομένα εντάχθηκε στο
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Με αυτή την λογική ….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 330

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση δημοπράτησης του 84ου Υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.199.999,99€ με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45514/471/27-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
2. Εγκρίνει:
 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδοστρώματος

εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199,999,99 € με
Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με
ενάριθμο 2014ΕΠ56600008), με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του
Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ.
2.α του Ν.4412/2016) &

 τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.

4. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.

5. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:

 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
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έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η Επιτροπή διαγωνισμού θα είναι (3)
τριμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και τη μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, εάν 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, τη 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, το 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.i) 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 (ή Υ/Δ
οψιγενών μεταβολών), 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.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 331

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -οικονομικής
προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
“Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού ποταμού Ανάντι Μεριστή” προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ
με ΦΠΑ, Π.Ε.Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 48293/2180/03-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1.Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -οικονομικής προσφοράς της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου“Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού ποταμού Ανάντι Μεριστή”
με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 87528
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ:144945 εξήντα τέσσερα και ογδόντα εννέα τοις εκατό
(64,89%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 332

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. ΦΘιώτιδας
2017».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΕ 288771/15636/26-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 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 χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
ΦΘιώτιδας 2017» με αναθεώρηση, κατά εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ημερολογιακές ημέρες μέχρι
την 15-6-2020

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 1.476.580 με υπογράφηκε την
19-12-2017, με συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου 24 μήνες.
Η εισήγηση κάνει μια συγκεκριμένη προσπάθεια να δικαιολογήσει τις καθυστερήσεις που υπάρχουν,
ενοχοποιώντας τις καιρικές συνθήκες , τις αργίες και τις ανάγκες κυκλοφορίας…..
Κατά την άποψή μας, η εισήγηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα μια και εμπεριέχει
υπερβολές….Όπως δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα
εργασιών που κακώς σαν Περιφέρεια έδωσε….
Δεν μπορεί η συντήρηση του οδικού δικτύου να ολοκληρώνεται μέσα σε δύο χρόνια, όταν έχουν
διαμορφωθεί ήδη ανάγκες για νέα συντήρηση….
Μια τέτοια τακτική υποτιμάει και δυσφημεί την δημόσια φροντίδα…..
Για αυτό ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….
Προτείνουμε να εξετασθεί το ημερολόγιο του έργου και να συσχετισθεί με τα ένσημα που κολλήθηκαν στο
ΕΦΚΑ….. Να εξετασθεί ο αριθμός των εργατών που χρησιμοποιήθηκαν και το διάστημα που
απασχολήθηκαν.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 333

ΘΕΜΑ 12ο:Xορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου :«Περίφραξη Δημοτικού
Σχολείου Ελάτειας »,προϋπολογισμού :52.000,00 € με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19704/836/03-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Χορηγεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου :«Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας »,
μέχρι 11-04-2020.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Ζητείται παράταση 90 ημερών για μια περίφραξη σχολείου, με κόστος
εργασιών 17.500 ευρώ, που δεν μπόρεσε να γίνει μέσα σε πέντε μήνες…. ….. εξ αιτίας των καιρικών
συνθηκών και της λειτουργίας του σχολείου.
Θεωρούμε τραγική την εισήγηση, που δείχνει το πως αντιμετωπίζονται τα έργα από τις υπηρεσίες της
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Περιφέρειας, με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας “μια παράταση στο 100% του χρόνου θεωρείτε αν
μην τι άλλο προβληματική δεύτερον υιοθετώ την άποψη όπως κατατέθηκε από την ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για την αναποτελεσματικό ως προς την υλοποίηση και εκτέλεση των δημοσιών έργων
που αναλαμβάνει η Περιφέρεια”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 334

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) Διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για το έργο με τίτλο
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης έτους 2020 για το τμήμα μηχανολογικού
εξοπλισμού της Π.Ε.Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € β) των όρων της
συνημμένης Διακήρυξης και γ) δέσμευση πίστωσης ποσού 150.000,00 €, Π.Ε. Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.48159/764/03-03-2020
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 ομόφωνα

Εγκρίνει: α) Διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για το έργο με τίτλο «Προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης έτους 2020 για το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού της
Π.Ε.Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € β) τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης
και γ) τη δέσμευση πίστωσης ως ανωτέρω.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Πριν ψηφίσουμε…….Διερωτόμαστε :
1. Για το πόσα και ποια μηχανήματα αφορά.
2. Για την εικόνα χρήσης τους.
3. Για την αντίστοιχη δαπάνη πέρυσι.

……………Που φυσικά θα έπρεπε να αναφέρει η εισήγηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 335

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης του συνοπτικού, δημόσιου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
πλημμυρικών φαινομένων στο Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45140/1911/27-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον ορισμό των μελών διεξαγωγής και αξιολόγησης του συνοπτικού, δημόσιου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
πλημμυρικών φαινομένων στο Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το
άρθρο 221 περί Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
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Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και με το άρθρο 176 του ν. 3852/2010, παρ. ιβ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κάτωθι:
 Πολύζος Ζώης του Φιλίππου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχ/γος Μηχ/κων), αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΣΕ, με αναπληρωτή του, τον Ιωάννη Ζωβοΐλη του
Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων-Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε.
 Αθανάσιος Βασιλόπουλος του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής (ειδ. Πληροφορικής)
υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή του, τον Γρηγόριο
Καλησιάκη του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχ/κων Ηλ/κων Η/Υ & Πληρ/κης), υπάλληλο
της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης.
 Λάμπρος Συλεούνης του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Μηχ/κων (ειδ. Αρχιτ/νων Μηχ/κων), υπάλληλος
της ΔΤΕ/Π.Σ.Ε, με αναπληρωτή του, τον Γεώργιο Νικολακόπουλο του Αποστόλου, κλάδου Π.Ε.
Μηχ/κων (ειδ. Πολιτικών Μηχ/κων), υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος.
Γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής διαγωνισμού, ορίζεται η Κωνσταντία Ανεστοπούλου του Χρήστου,
κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ (ειδ. Χειριστών Η/Υ), υπάλληλος της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε, με αναπληρώτρια της, την Σταυρούλα Ντόβα του Γεωργίου,
κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων (ειδ. Δ/κου - Λογ/κου), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε..
Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “ Δεν έχουμε αντίρρηση στην επιτροπή….
ΛΕΥΚΟ στα συγκεκριμένα πρόσωπα, που επιλέχτηκαν από τις Διευθύνσεις με την συγκατάθεση της
Διοίκησης, χωρίς συγκροτημένο πίνακα και κλήρωση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 336

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού δημόσιου
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας»,
συνολικού προϋπολογισμού 182.487,32 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 46221/1924/04-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/03-03-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών
και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
««Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες
τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου
της Ελιάς για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού
προϋπολογισμού 182.487,32€ (με Φ.Π.Α.), που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής
προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισμό.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη της εν θέματι προμήθειας την εταιρεία “PROVISION SUN
ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ” ”, που προσέφερε συνολικό ποσό 182.487,316 € (ήτοι 1,270
€/παγίδα).
Πιο αναλυτικά για το Για το Τμήμα Α: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής

ΑΔΑ: Ψ6Κ67ΛΗ-ΧΔΨ
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Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021, στις Δ.Ε. Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου –
Αρκίτσας – Λιβανατών – Μεγαπλατάνου, Γουλεμίου – Αταλάντης, Κυπαρισσίου – Καλαποδίου, Ζελίου –
Ελατείας – Τραγάνας, Προσκυνά – Μαρτίνου – Λάρυμνας – Μαλεσίνας – Αμφικλείας, Δρυμαίας,
Τιθρωνίου –Τιθορέας, Αγίας Μαρίνας»

Και για το Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 – 2021, στις Δ.Ε. Τ.Κ Ροδίτσας, Μεγάλης Βρύσης – Κομποτάδων –
Μεξιατών– Γοργοποτάμου – Δαμάστας – Ηρακλείας – Θερμοπυλών –Ανάβρας - Μενδενίτσας––
Μώλου –Σκάρφειας – Αγίου Σεραφείμ – Καινουρίου – Κόμνηνας – Αυλακίου – Στυλίδας –
Καραβομύλου – Αχινού – Ανύδρου – Παλαιοκερασιάς – Ραχών – Αχλαδίου – Σπαρτιάς – Πελασγίας –
Μύλων – Βαθυκοίλου – Γλύφας»

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της διακήρυξης, που
θα υποβάλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής/έγγραφης
ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Προβληματίζετε η Αρχή της Περιφέρειας για την εμφάνιση ενός μόνο ενδιαφερομένου στον διαγωνισμό ;
Διερωτόμαστε γιατί δεν υλοποιείτε την δέσμευσή της Περιφερειακής Αρχής, για την πραγματοποίηση
σύσκεψης εκπροσώπων των ενδιαφερομένων, με αντικείμενο την εξέταση της αποτελεσματικότητας και
τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων δακοκτονίας…. Για τυχόν αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο της
δακοκτονίας.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 337

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΤΙΜΗ /
ΠΑΓΙΔΑ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΓΙΑ 34 ΜΕΡΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 34

ΜΕΡΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΕ

Φ.Π.Α.

2020

2021

ΠΑΓΙΔΕΣ 750

ΠΑΓΙΔΕΣ 750

1,270

1,270

32.385,00

32.385,00

4.210,05

4.210,05

36.595,05

36.595,05

ΣΥΝΟΛΟ 73.190,10

ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΤΙΜΗ /
ΠΑΓΙΔΑ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΓΙΑ 34 ΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 34

ΜΕΡΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΕ

Φ.Π.Α.

2020

2021

ΠΑΓΙΔΕΣ 1.120

ΠΑΓΙΔΕΣ 1.120

1,270

1,270

48.361,60

48.361,60

6.287,008

6.287,008

54.648,608

54.648,608

ΣΥΝΟΛΟ 109.297,216
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ΘΕΜΑ 16ο: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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 47294/1571/03-03-2020
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 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
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+

ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή λόγω
κατάσχεσης της υπ’
αριθμ.141/2009
τελεσίδικης απόφασης
του 1ου Τριμ. Διοικ.
Πρωτοδικείου Χαλκίδας
επί υποθέσεως Ιωάννη
Παπαγεωργίου,
Δημητρίου
Παπαγεωργίου, Ηλία
Παπαγεωργίου περί
αποζημίωσης για ηθική
βλάβη εξαιτίας της
ακύρωσης της
προσκύρωσης οικοπέδου
στο οικόπεδο των
δικαιούχων στα Λουτρά
Αιδηψού με απόφαση
Νομάρχη

02.02.073.0892.
01

Δαπάνες για
δικαστικές
αποφάσεις 27.815,34 67.153,87 37.044,94 2.293,59

2

Προμήθεια κλειδιών για
τις ανάγκες
μετακινούμενων
υπαλλήλων στην νέα
υπηρεσία τους στην ΠΕ
Εύβοιας
Έγγραφο 39874/1351/20-
2-2020 του τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 25,00

3

Προμήθεια οκτώ (8)
κάδων απορριμμάτων με
ρόδες και οκτώ (8)
μεταλλικών πεντάλ για
κάδο 240 lt προκειμένου
να τοποθετηθούν στους
ορόφους του Μεγάρου
της ΠΕ Εύβοιας για την
ανακύκλωση χαρτιού
Έγγραφο 40868/1402/21-
2-2020 του τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 682,5 45.000,00 1.948,76 42.343,74
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ΣΥΝΟΛΟ 28.522,84 82.153,87 38.993,70 44.637,33

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 338

ΘΕΜΑ 17ο:΄Εγκριση 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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 47926/1302/03-03-2020
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:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 339

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020 Π.Ε.
Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.47581/761/03-03-2020
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 ομόφωνα
Εγκρίνει 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:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αμοιβή στο Δικηγόρο
που θα οριστεί για τη
σύνταξη υπομνήματος-
γνωμοδότησης,
σύμφωνα αρ.
46650/246/28-2-20
απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας σχετικά με την
προσφυγή της εταιρείας
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε και
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 297,60 20.000,00 8.757,94 11.242,06

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 297,60 20.000,00 8.757,94 11.242,06 2000,00
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

μηχανής
πλαστικοποίησης
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

43616/707/25-02-
2020 πρωτογενές

αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη

02.04..073.17
29.01

Προμήθεια
κάθε είδους

μηχανικού και
λοιπού

εξοπλισμού

136,40 1.000,00 0,00 863,60

2.

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια φορητού
υπολογιστή για τις

ανάγκες του
Προγράμματος ΟΣΔΕ

του τμ.
Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το έτος
2020 Το αρθμ. πρωτ.

οικ.
Έγγραφο

35852/333//17-02-
2020

τεκμηριωμένο αίτημα
της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.524
3.01

Δαπάνες
εφαρμογής

προγράμματος
Ο.Σ.Δ.Ε.

500,00 4.000,00 1.497,00 2.003,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
636,40 5.000,00 1.497,00 2.866,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 340

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
(ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους
2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 47882/1953/03-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 341

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 47613/1950/03-03-2020

έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. της 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

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΜ: 997947718

Α) 1.407,95

Β) 2.255,40

Α) 27/27-02-2020

Β)28/27-02-2020

19SYMV005835218

19SYMV005926316
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 342

ΘΕΜΑ 21ο:Εξειδίκευση 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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 49130/1628/04-03-2020
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 εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το

1

Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών σύνδεσης με
το κέντρο λήψης σημάτων
και άμεσης επέμβασης &
συντήρησης
εγκατεστημένων
συστημάτων ασφαλείας

Έγγραφο 42200/4185/24-2-
2020
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών

20REQ006334058 2020-02-
24

02.01.073.089
9.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

3.968,00 172.071,31 121.813,81 50.257,50

3.968,00
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2020,ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Διορισμός του δικηγόρου
Ιωάννη Καλαβρή προς
εκπροσώπηση της ΠΣΕ
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Χαλκίδας
σχετικά με την αγωγή της
εταιρείας «Γ.ΚΟΛΙΑΤΣΑΣ &
ΣΙΑ ΕΕ»,του Γεωργίου
Κολιάτσα και του Βασίλειου
Βαλέντη στη δικάσιμο της
18/3/2020 ή σε κάθε μετ΄
αναβολή ορισθείσα.
Έγγραφο 37510/213/25-2-
2020 της Νομικής
Υπηρεσίας της ΠΣΕ

02.02.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων 782,44 51.200,00 13.105,52 37.312,04

ΣΥΝΟΛΟ 782,44 51.200,00 13.105,52 37.312,04

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 343

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των 65.710,10 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για έκτακτες ανάγκες (καθαρισμός ρεμάτων και ρείθρων,
μεταφορά μπαζών, απομάκρυνση βράχων, εργασίες οδοποιίας, καθαρισμός λαδιών οδοστρώματος)
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 01-11-2019 έως 31-11-2019 σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 944/42602/25-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 δαπάνη ποσού 65.710,10 Ευρώ για την πληρωμή εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός ρείθρων,
διαμόρφωση αγροτικής οδού και καθαρισμός ρέματος) στο Ν. Βοιωτίας από 01-11-2019 έως 31-11-
2019 όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

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

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕ 95676 ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΕΚΣΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120Hp

01/11/19 08/11/19

24 45
1.080,00 259,2 1.339,2

ΒΙΒ 8311 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 th 56 50

2.800,00 672,00 3.472,00

ΜΕ 113223 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΓΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 40 65

2.600,00 624,00 3.224,00
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Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν το υποέργο 12 «έκτακτες ανάγκες έτους 2019» του έργου της ΣΑΕΠ με
κωδ. 2014ΕΠ56600012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 148/2019 Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης της 21-6-2019, ΑΔΑ:
ΨΖΡΕ7ΛΗ-Ι6E).

ΒΙΖ 4665 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 th 40 50

2.000,00 480,00 2.480,00

8.480,00 2.035,2 10.515,20

ΑΦΟΙ ΒΟΓΓΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΜΕ 104177 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦ. 18/11/19 22/11/19

32 65 2.080,00 499,2 2.579,20

ΜΕ 130160 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120 Hp 8 55 440,00 105,6 545,60

2.520,00 604,8 3.124,80

ΓΚΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 61718 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦ. ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 180 Hp

01/11/19 21/11/19

56 65 3.640,00 873,6 4.513,60

ΜΕ 116114 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΑΠΟ 121 Hp ΚΑΙ ΑΝΩ 42 50 2.100,00 504,00 2.604,00

ΙΗΗ 5013 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 tn 16 50 800,00 192,00 992,00

ΜΕ 96304 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΣ 7 50 350,00 84,00 434,00

6.980,00 1.653,6 8.543,60

ΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕ 79674 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΠΟ 121Hp
και άνω

05/11/19 06/11/19 16 50 800,00 192,00 992,00

ΚΑΡΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 120337 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ ΕΩΣ 100 hp

07/11/19 07/11/19

8 40 320,00 76,8 396,80

ΕΚΒ 1388 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 Hp 8 50 400,00 96,00 496,00

720,00 172,8 892,80

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 126847 ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΠΟ 120Hp και
άνω

04/11/19 27/11/19

144 50 7.200,00 1.728,00 8.928,00

ΕΚΒ 1394 ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ.17-35 Hp 64 50 3.200,00 768,00 3.968,00

ΕΚΑ 2862 ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ.10-15 Hp 64 38 2.432,00 583,7 3.015,70

12.832,00 3.079,7 15.911,70

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕ 70778 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΕΩΣ120Hp

05/11/19 08/11/19 32 45 1.440,00 345,60 1.785,60

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΜΕ 113208 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦ.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 01/11/19 23/11/19 142 65 9.230,00 2.215,20 11.445,20

ΧΑΤΖΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 101997 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΩΣ 120 Hp 01/11/19 30/11/19 208 45 9.360,00 2.246,40 11.606,40

ΦΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ 56692 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦ.
ΕΩΣ 120 Hp 01/11/19 02/11/19 16 45 720 172,8 892,80

ΣΥΝΟΛΟ 52.992,00 12.718,1 65.710,10
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 344

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση
2019 και «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44471/453/26-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 των
Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση 2019 «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

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

2014ΕΠ56600015 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.976,00€

2.

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

2014ΕΠ56600015 ΓΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4.960,00€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τη συνδρομή της Π.Υ. Καρπενησίου
στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στον
Προυσό

2014ΕΠ56600015 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.984,00€

4.

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

2014ΕΠ56600015 ΓΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4.464,00€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τη συνδρομή της Π.Υ. Καρπενησίου
στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο
Λιθοχώρι

2014ΕΠ56600015 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.116,00€
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6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τη συνδρομή της Π.Υ. Καρπενησίου
στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο
Λιθοχώρι

2014ΕΠ56600015 ΛΑΘΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 992,00€

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τη συνδρομή της Π.Υ. Καρπενησίου
στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο
Λιθοχώρι

2014ΕΠ56600015 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.736,00€

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Αγαλιανός – Αγία Βλαχέρνα

2014ΕΠ56600015 ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.380,80€

9.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. 3.968,00€

10.

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

2014ΕΠ56600015 ΜΠΑΛΑΤΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.761,60€

11.

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

2014ΕΠ56600015 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.625,20€

12.

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

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 6.200,00€

13.

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

2014ΕΠ56600015 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4.662,40€

14.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,

2014ΕΠ56600015 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.555,20€
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για τη βελτίωση του χωμάτινου οδικού
δικτύου στα όρια της ΔΕ Ποταμιάς

15.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21.551,20€

16.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9.486,00€

17.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τη βελτίωση του χωμάτινου οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς

2014ΕΠ56600015 ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.035,20€

18.

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

2014ΕΠ56600015 ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ
ΟΕ 5.952,00€

19.

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

2014ΕΠ56600015 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.562,40€

20.

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

2014ΕΠ56600015 ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13.057,20€

21.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τον καθαρισμό τεχνικών του οδικού
δικτύου στη θέση Καλεσμένο - Μπαγασάκι

2014ΕΠ56600015 ΜΑΚΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12.896,00€

22.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τον καθαρισμό τεχνικών του οδικού
δικτύου Βαρβαριάδα - Άγραφα

2014ΕΠ56600015 ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.020,80€

ΑΔΑ: Ψ6Κ67ΛΗ-ΧΔΨ



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

27

23.

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

2014ΕΠ56600015 ΒΟΝΟΡΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.642,00€

24.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.480,00€

25.

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

2014ΕΠ56600015 ΛΑΘΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.076,00€

26.

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

2014ΕΠ56600015 ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.190,40€

27.

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

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 992,00€

28.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.860,00€

29.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Σαρκίνη - Αγαλιανός – Αγία Βλαχέρνα

2014ΕΠ56600015 ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.984,00€

30.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.860,00€

31.

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

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε. 5.580,00€
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32.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.162,00€

33.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Σαρκίνη - Αγαλιανός – Αγία Βλαχέρνα

2014ΕΠ56600015 ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.777,60€

34.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.860,00€

35.

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

2014ΕΠ56600015 ΛΑΘΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.952,00€

36.

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

2014ΕΠ56600015 ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ
Ο.Ε. 5.580,00€

37.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.844,00€

38.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της
Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας & του
οδικού δικτύου Καρπενήσι - Φιδάκια

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.240,00€

39.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ 3.100,00€

40.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
Β. & ΣΙΑ ΟΕ 3.472,00€
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41.

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

2014ΕΠ56600015 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.227,60€

42.

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

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.190,40€

43.

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

2014ΕΠ56600015 ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.860,00€

44.

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

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε. 4.340,00€

45.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τη μεταφορά άλατος στους σταθμούς
διανομής

2014ΕΠ56600015 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.190,40€

46.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της ΔΕ Φουρνάς και του οδικού
δικτύου Καρπενήσι – Στένωμα - Δομνιανοί

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.860,00€

47.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της ΔΕ Αγράφων

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ 2.480,00€

48.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της ΔΕ Αγράφων

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. 8.332,80€

49.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της ΔΕ Αγράφων

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.190,40€
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50.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της ΔΕ Καρπενησίου & ΔΕ Κτημενίων

2014ΕΠ56600015 ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.294,00€

51.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της ΔΕ Καρπενησίου & ΔΕ Προυσού

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε. 8.060,00€

52.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της ΔΕ Αγράφων

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ 1.860,00€

53.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της ΔΕ Φραγκίστας και ΔΕ Προυσού

2014ΕΠ56600015 ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 4.960,00€

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Παρότι δεν αναγράφονται συγκεκριμένες ημερομηνίες σε κάθε περίπτωση……
Θα ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ την εισήγηση, σημειώνοντας πως τέτοιες παραλείψεις δεν πρέπει να επαναληφθούν.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 345

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο 14 (μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 41365/1842/24-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει δαπάνη, στην εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για επιφυλακή περίπου (15) ημερολογιακών ημερών ή περίπου τριακοσίων εβδομήντα (370)
ωρών έκαστο που θα καλύπτει όλη την διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2020”, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 68.820,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Θεωρούμε το ποσόν μεγάλο….
Τι μηχανήματα ήταν σε επιφυλακή και που ήταν διατεταγμένα…..
Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία, που πρέπει να εμπεριέχονται στην εισήγηση… που πρέπει να επανέλθει
συμπληρωμένη.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 346

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο «Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς
και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών
συσκευασιών των αποθηκών δακοκτονίας της Π. Ε. Εύβοιας
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 46831/1565/28-02-2020
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 τα Πρακτικά 1, 2, 3, 4, 5 της επιτροπής διενέργειας του εν θέματι διαγωνισμού, τα οποία
αφορούν την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών,
οικονομικών προσφορών.
2.Κρίνει απορριπτέες, για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό 3, τις κάτωθι προσφορές:

i. Προσφορά με αριθμ. πρωτ. 280005/7915/11-12-2019, του οικονομικού φορέα
INTERGEO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.

ii. Προσφορά με αριθμ. πρωτ. 280775/7936/11-12-2019, του οικονομικού φορέα
ANTIPOLLUTION ΜΟΝ. Α.Ν.Ε

3.Αναδεικνύει την εταιρεία POLYECO Α.Ε., ως προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α Επωνυμία Τιμή Προσφοράς (σε €)

1ος POLYECO Α.Ε. Ταχ. Δ/νση: 16ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου,
Τ.Κ 19300, Ασπρόπυργος, ΑΦΜ: 099363280.

32.381,44 € (χωρίς Φ.Π.Α)

2ος ECOSAFE I.K.E. Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 2, Τ.Κ 10679,
Αθήνα, ΑΦΜ: 997864140.

36.223,31 € (χωρίς Φ.Π.Α)

4.Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο στάδιο της κατακύρωσης.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Ζητάμε, όμως, πριν από όλα χρειάζεται να αποσαφηνιστούν πως έληξαν και γιατί τα συγκεκριμένα
φάρμακα για την δακοκτονία….. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Πως δικαιολογείται η δαπάνη 35.000 ευρώ για την καταστροφή τους ;”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 347

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου

Αθανάσιος Καρακάντζας

Αικατερίνη Καλαντζή

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς
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Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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