
1

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

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 14ης Απριλίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 13

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 14 Απριλίου 2020, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με το
σύστημα της τηλεδιάσκεψης “Skype” (στην έδρα κάθε Π.Ε.), συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)
69096/521/9-04-2020 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 12/07-04-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: “Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής οδού 38
Λαμίας - Καρπενησίου”, προϋπολογισμού 302.439,02€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση των οχημάτων &
μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2019», και κατακύρωση της σύμβασης στον
προσωρινό ανάδοχο, προϋπολογισμού 73.444,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση -Κατασκευή τεχνικών
ΕΟΔ Προυσός-Τόρνος-Καστανιά», προϋπολογισμού 64.999,99 € με ΦΠΑ, και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου, Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ορών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση συνδετήριου οδικού
κόμβου περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας» προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: <<Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας>> υποέργο <<Αποκατάσταση Ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών
έργων και σήμανσης στην Εθνική οδό Ιτέας-Ναυπάκτου-Φάση Α’>>, προϋπολογισμού μελέτης
4.500.000,00 €.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή
Συνδετήριου Οδικού Κόμβου Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.:40114/1364/20-02-2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006326392) Σύμβασης Παροχής 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).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης α) της με αριθμ. πρωτ. οικ 62365/2001/24.03.2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006479064) σύμβασης Προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για το Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας και β) της με αριθμ. πρωτ. οικ 17259/700/23.01.2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006197385) σύμβασης προμήθειας γενικής & ειδικής επίπλωσης για το Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο: 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 11ο: 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.

ΘΕΜΑ 12ο: 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.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2 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 προϋπολογισμού182.487,32 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1,2,3,4 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «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 Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού
προϋπολογισμού 1.740.245,20€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
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Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό
διαγωνισμό «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 Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 € με ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια φαρμακευτικών ειδών για τους υπαλλήλους της
Π.Ε. Φωκίδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της υπ’αριθ. 198/6/11-02-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής για αλλαγή μελών των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 19ο: Διόρθωση-Συμπλήρωση της αρ. 2071/10-12-2019 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως προς το δρομολόγιο με κωδικό 760 μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο
14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για
τα έτη 2018-2019).

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
1) ΣΑΕΠ 566 με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600010 Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019).
2) ΣΑΕΠ 566 με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600010 Υποέργο 19 (έκτακτες ανάγκες 2020).

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 65509/284/02-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 1/4/2020).

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 66760/231/05-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 62943/198/26-3-2020 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Φωκίδας για διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονόπτωση-
παγετός) το χρονικό διάστημα 25-28/3/2020, σύμφωνα με το υπ’αρ. 1110/24-3-2020 έγγραφο
της Γ.Γ.Π.Π/Ε.Σ.Κ.Ε., Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 28-12-2019 έως 03-01-2020) Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. Φ.007.63307/259/26-03-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση διασποράς λαδιού στο οδικό δίκτυο, οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 26-03-2020 έως 27-03-2020 στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας
(Δερβενοχώρια).

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66627/172/04-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις από 04/04/2020) Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 66205/1125/07-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΟΣ7ΛΗ-ΔΥΝ) απόφασης
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για εκτέλεση επειγουσών εργασιών απομάκρυνσης
κατολισθήσεων του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου Νομού Φωκίδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου βοηθήματος για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» - Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 30ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με το από 3 Απριλίου 2018 αίτημά του
Τριαντάφυλλου Καλλή προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για εξωδικαστική επίλυση
διαφοράς.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με το σύστημα της

τηλεδιάσκεψης “Skype” στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών, στη Λαμία, με
φυσική παρουσία στον χώρο παραβρέθηκε μόνο ο Πρόεδρος, ενώ μέσω “Skype” συμμετείχαν
οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός & Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος
Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή, Αναστάσιος Χρονάς και Μαρία Αναγνώστου
(αναπληρωματικό μέλος του Χαράλαμπου Σανιδά).

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών
και Μεταφορών Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που κατέθεσαν
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις «Στερεά ... Υπεροχής!», «Πατρίδα μας η
Στέρεα» και «Λαϊκή Συσπείρωση», δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης
τοποθετήσεις τους και είναι οι κάτωθι:

«Στερεά ... Υπεροχής!»

I. Αντιμετώπιση Πανδημίας.
«Στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού, προτείνονται:
Περιφερειακό Κέντρο δειγματοληψιών (Τεστ).

Λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική χρησιμότητα των τεστ, για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού, η Περιφέρεια μας δύναται, κάνοντας χρήση της δυνατότητας, που παρέχει το άρθρο
24, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64), να προχωρήσει, χωρίς χρονοτριβή,
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στην πρόσληψη επαρκούς αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού, (γιατροί, νοσηλευτές και
διοικητικό προσωπικό), ανά Περιφερειακή Ενότητα, με στόχο, τη σύσταση αξιόπιστου και
αποτελεσματικού μηχανισμού λήψης ικανού αριθμού δειγμάτων σε καθημερινή βάση.
Ένας μηχανισμός που θα μπορεί να εξυπηρετεί τους πολίτες και κατ' οίκον.
Για την επεξεργασία των δειγμάτων μπορούμε να προβούμε σε προγραμματικές συνεργασίες,
με τα Πανεπιστήμια της χώρας (Ιατρικές Σχολές) και τα δημόσια εργαστήρια που διαθέτουν την
απαραίτητη υποδομή.

Ενίσχυση και στελέχωση των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας .
Να προχωρήσει με κατεπείγουσα διαδικασία η ενίσχυση και στελέχωση των Διευθύνσεων Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειάς μας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και
αφορούν στην κοινωνική υποστήριξη ευπαθών ομάδων, την ενημέρωση για την
αντιμετώπιση των ασθενειών και συναφείς δράσεις.

 Στο πλαίσιο της άσκησης των λοιπών αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, πρέπει να
προσληφθούν επιπλέον ειδικότητες, κατά περίπτωση, όπως επόπτες υγείας για τον έλεγχο
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επόπτες λαϊκών αγορών για τον έλεγχο των
μέτρων στις λαϊκές αγορές, όπως και να ενισχυθούν με διοικητικούς υπαλλήλους οι
οικονομικές υπηρεσίες μας.
Εξάλλου πρόσφατα προσλήφθηκε με σύμβαση ορισμένου χρόνου ένας (1) επόπτης υγείας στη
ΠΕ Βοιωτίας, για κάλυψη τέτοιων υποχρεώσεων της Περιφέρειας.

 Στελέχωση όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων με Ιατρό Εργασίας, ο οποίος την
περίοδο της κρίσης θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
Κάλυψη όλων των ανωτέρω δαπανών μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

II. «ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ» ΣΤΟ ΕΣΠΑ! - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δυσάρεστη έκπληξη και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στο χώρο της Αυτοδιοίκησης,

η μονομερής κι αυταρχική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που γνωστοποιήθηκε με
επιστολή του (7/4/2020) στους περιφερειάρχες, σύμφωνα με την οποία, ενταγμένα έργα ΕΣΠΑ
8 δις. που δεν έχουν ακόμα προχωρήσει, αναστέλλονται και θα υλοποιηθούν μόνο τα
υπόλοιπα που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί.
Τα έργα αυτά αφορούν τόσο την Αυτοδιοίκηση, περιφερειακά- επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ
2014-2020) όσο και τομεακές δράσεις.
Αν στα 8 δις. προσθέσουμε και άλλα 3 δις, που δεν έχουν ακόμα κατανεμηθεί αλλά έχουν
ανακοινωθεί ,οι σχετικές προσκλήσεις και αφορούν αντίστοιχα έργα, καταλαβαίνουμε ότι
αναφερόμαστε σε ένα γιγαντιαίο ποσό 11 περίπου δις. το οποίο θέλει να ελέγξει απόλυτα η
κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοεί, με τόσο προκλητικά κι αυταρχικό τρόπο την
Αυτοδιοίκηση και το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας.
Να υπενθυμίσουμε ότι τα έργα των 8 + 3 δις. ήταν αποφασιστικής σημασίας για τις υποδομές,
αφού αναφέρονται σε δράσεις που θα βοηθούσαν σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τη
χώρα γενικότερα.
Αν αυτό ήταν απαραίτητο πριν τον κορωνοϊό, καθίσταται αναγκαίο τώρα, που όλοι περιμένουμε
βαθιά ύφεση και άρα είναι επιτακτικής σημασίας η υλοποίηση αυτών των έργων για την
επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ταχεία υλοποίηση και επέκταση των Τεχνικών Προγραμμάτων των
Περιφερειών με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ.

Καμία δανειακή ή άλλη επιβάρυνση της Περιφέρειάς μας.

III. ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
Επέκταση της ψηφιοποίησης, στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των διαδικασιών,

στη σχέση πολίτη – Περιφερειών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η υποχρέωση παρουσίας σε
οποιοδήποτε δημόσιο χώρο. Χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων, για σύνδεση όλων των
κτιρίων των Περιφερειών με οπτικές ίνες.

Αναστολή έως τις 31-12-2020 της καταβολής μισθωμάτων προς την Περιφέρεια, από
επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που μισθώνουν για
επαγγελματική χρήση ακίνητα της και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί

ΑΔΑ: ΩΩ7Μ7ΛΗ-Π3Ζ



6

λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού.Ρύθμιση για την καταβολή των μισθωμάτων, σε
περίοδο 24 μηνών, μετά την αναστολή καταβολής.
Αναστολή της καταβολής του ημερήσιου τέλους παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών
αγορών από τον Μάρτιο του 2020 και μετά και για όσο διαρκεί η κρίση.
Πρόβλεψη ενός έκτακτου προγράμματος προμηθειών, με χρηματοδότηση από την
Κεντρική Κυβέρνηση, για την προμήθεια των προβλεπόμενων Μέτρων Ατομικής
Προστασίας, αναλωσίμων και λοιπών υλικών, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης.
Να υπάρξει μέριμνα για το ορισμό ανώτατης τιμής, για είδη προστασίας που έχουν μεγάλη
ζήτηση ιδίως σε μάσκες και αντισηπτικά.
Ενίσχυση της εξ’ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας)».

«Πατρίδα μας η Στέρεα»

“Η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη και για την σύγκλιση των θεσμικών
οργάνων της Περιφέρειας, όπως του Π.Σ. αλλά και της Ο.Ε. σε πλήρη λειτουργία της.
Μέχρι να αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία των θεσμικών οργάνων εκτιμούμε ότι θα
πρέπει να υπάρχει διαδικασία συνεννόησης, πληροφόρησης και προετοιμασίας των
πολιτικών και των προγραμμάτων από πλευράς Περιφερειακής Αρχής και ΟΕ, η οποία
είναι πιο ευέλικτη στην λειτουργία της. Στα πλαίσια αυτά θέτουμε προς άμεση
επεξεργασία θέματα, η πορεία των οποίων φαίνεται ότι θα επισπευσθεί. Για τον λόγο αυτό
η ΠΑ πρέπει να μας ενημερώνει ώστε να ληφθούν συλλογικές και διαφανείς αποφάσεις.
Ειδικότερα:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: Ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση το
πρόγραμμα «Αντώνη Τρίτση» που αντικαθιστά το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ αλλά
και την χρηματοδότηση νέων έργων. Οι χρηματοδοτήσεις θα έχουν τη μορφή
αναπτυξιακού δανείου προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού το οποίο θα
αποπληρώνεται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών
με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Ποια είναι η διαδικασία προετοιμασία της Περιφέρειας για να ενταχθούν έργα και
στο νέο αυτό πρόγραμμα σε συνδυασμό με τις ανάγκες, την λειτουργία και πορεία
υλοποίησης των έργων, χρηματοδοτούμενων από ΠΔΕ και
συγχρηματοδοτούμενων.

2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για
36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. (ΦΕΚ αρ.
Φύλλου 1256,6-04-20).
Είναι σκόπιμο, όπως γίνει άμεσα εισήγηση για τις ανάγκες υπηρεσιών στην
Περιφέρεια, ώστε να υπάρχουν κριτήρια απόδοσης των προσλήψεων αυτών και
διαφάνεια στην διαδικασία, όπως και ανάλογες έγκαιρες τροποποιήσεις του
Προϋπολογισμού.
Ειδικότερα: Η δράση της απασχόλησης, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης
διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται σε όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και
άλλων φορέων. Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από
εθνικούς πόρους, απευθύνεται στους Δήμους Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και
περιοχών που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά τη
δράση της απασχόλησης. Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας,
συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.
Τα προγράμματα εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: • αναβάθμιση
των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση
της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης
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τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα, • υποστήριξη και
βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης, • βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες
που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, • οικολογικές
δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την
ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων, • υπηρεσίες
διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου, • μετάβαση στην κυκλική οικονομία, • πρόληψη
φυσικών καταστροφών, • πρώτες βοήθειες, • δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας, •
εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

3. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ των αγροτών και κτηνοτρόφων από πλευράς Περιφέρειας σε
συνδυασμό με τα μέτρα της κεντρικής διοίκησης τα οποία ακόμη καθυστερούν
καταδικάζοντας τον τομέα σε παραγωγική απόγνωση. Έχουμε καταθέσει-κοινοποιήσει τις
απόψεις μας στο ΠΣ οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί, ενώ μέχρι σήμερα η ΠΑ δεν έχει
προτείνει ειδικά μέτρα στήριξης των αγροτών-κτηνοτρόφων της, αλλά και του
αγροδιατροφικού τομέα την Περιφέρεια μας. Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές και μη
αναστρέψιμες εάν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα και χρηματοδοτήσεις.

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας λόγω κορονοϊού. Αφορά στη στήριξη των οκτώ (8) Γενικών Νοσοκομείων
της Στερεάς Ελλάδας, με εξοπλισμό υγείας αξίας έως 4 εκατ. ευρώ, με πόρους από το
ΠΕΠ (ΕΣΠΑ) Στερεάς Ελλάδας και το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
Τα μέτρα που θα ληφθούν και οι επενδύσεις που θα γίνουν στα 8 Νοσοκομεία, θα
πρέπει να εξειδικευτούν και να ληφθεί υπόψη η πορεία υλοποίησης των
προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ αλλά και των
συγχρηματοδοτούμενων, σε μία περίοδο που οι κανονισμοί λειτουργίας των
εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων μπορεί να αλλάξουν
και να μην υλοποιηθούν σημαντικά για την Περιφέρεια έργα.
Άλλωστε ομόφωνα έχει τονισθεί ότι η Περιφέρεια δεν θα αντικαταστήσει τον
κρατικό τομέα και τον ρόλο του αλλά και τις χρηματοδοτήσεις που έχει ανάγκη ο
τομέας της Δημόσιας Υγείας”.

«Λαϊκή Συσπείρωση»
Πολιτικές εξελίξεις

«Η απόφαση του Γιούρογκρουπ αποτελεί την πιο πανηγυρική επιβεβαίωση ότι η αντιπαράθεση,
που αναπτυσσόταν αυτές τις ημέρες μέσα στην Ε.Ε , δεν ήταν για το συμφέρον των λαών, αλλά
για το πώς θα επιμεριστούν τα νέα δάνεια και οι χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των
επιχειρηματικών ομίλων και των τραπεζών.
Γι' αυτό και όλοι μαζί, μετά τον προσωρινό συμβιβασμό, χειροκρότησαν τα νέα μνημόνια για τους
λαούς.
Οι οπαδοί της «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» εκτίθενται για μια ακόμη φορά, καθώς αποκαλύπτεται
το αποκρουστικό πρόσωπο της ΕΕ.
Οι λαοί της Ευρώπης, που έχουν ήδη πληρώσει με χιλιάδες θύματα την πανδημία, θα κληθούν
την «επόμενη μέρα» να πληρώσουν και αυτήν την κρίση, με νέα σκληρά μέτρα.

Σχετικά με τις ελλείψεις των Νοσοκομείων.
Πριν από λίγες ημέρες ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ, που καλύπτει τις υγειονομικές υπηρεσίες σε
Θεσσαλία και Στερεά, μας έστειλε αναλυτικούς πίνακες των αναγκών, σε υλικά θέσεως, που
υπάρχουν στα Νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας, για τις οποίες προφανώς έχει ενημερωθεί το
Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση, αλλά παραμένουν ακάλυπτες μέχρι τώρα.
Οι ανάγκες αυτές, που σχετίζονται άμεσα με την λειτουργική επάρκεια των δημόσιων μονάδων
δευτεροβάθμιας περίθαλψης, επιμερίζονται συγκεκριμένα σε κάθε νοσοκομείο και περιγράφονται
αναλυτικά κατά περίπτωση….
Στο Νοσοκομείο Άμφισσας….Για εξοπλισμό ΜΕΘ, Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και
Παθολογικής Κλινικής απαιτούνται 674.630 ευρώ.
Στο Νοσοκομείο Θήβας….Για εξοπλισμό ΜΕΘ, Παθολογικής Κλινικής και Χειρουργικής Κλινικής
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απαιτούνται 497.101 ευρώ.
Στο Νοσοκομείο Καρπενησίου…. Για εξοπλισμό των ΤΕΠ και της Παθολογικής Κλινικής
απαιτούνται 317.500 ευρώ.
Στο Νοσοκομείο Λαμίας….. Για ιατρό-τεχνολογικό εξοπλισμό της ΜΕΘ, των ΤΕΠ και της
Παθολογικής Κλινικής απαιτούνται 1.300.500 ευρώ…. Επίσης χρειάζονται για ξενοδοχειακό
εξοπλισμό στο πέτρινο κτίριο 195.794 ευρώ…. Συνολικά 1.496.294 ευρώ.
Στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς….. Για ιατρό-τεχνολογικό εξοπλισμό της Παθολογικής, της
Χειρουργικής, της Παιδιατρικής των ΤΕΠ της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας ( ΜΑΦ ), της
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, της Γυναικολογικής κλινικής, του Ακτινολογικού Τμήματος και της
Αποστείρωσης απαιτούνται 1.850.021 ευρώ.
Στο παλιό Νοσοκομείο Χαλκίδας και ενώ το καινούργιο δεν έχει ολοκληρωθεί….. Για ιατρό-
τεχνολογικό εξοπλισμό απαιτούνται 780.000 ευρώ…. Για ιματισμό και Ξενοδοχειακό εξοπλισμό
188.000 ευρώ…. Συνολικά απαιτούνται 968.000 ευρώ.
Στο Νοσοκομείο Καρύστου….. Για ιατρό-τεχνολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό κουζίνας
απαιτούνται 120.500 ευρώ.
Στο Νοσοκομείο Κύμης…… Για ιατρό-τεχνολογικό εξοπλισμό και ενίσχυση της Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού απαιτούνται 420.990 ευρώ.
Συνεπώς, επίσημα, προκύπτει η ανάγκη για τα δημόσια Νοσοκομεία της Στερεάς, πέρα από την
εξασφάλιση του αναγκαίου ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού και προσωπικού
υποστήριξης στο οποίο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί:
• Άμεσα να εξασφαλιστούν πιστώσεις 6.345.026 ευρώ, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των νοσοκομείων της Περιοχής, που είναι επίσημα καταγραμμένες και σχετίζονται με
την δυνατότητα απαραίτητων υπηρεσιών στα πλαίσια και της εξελισσόμενης πανδημίας
Κορονοϊού.
• Για το Νοσοκομείο Χαλκίδας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατασκευής και εξοπλισμού
με το απαραίτητο ξενοδοχειακό και ιατρό-τεχνολογικό υλικό, σύμφωνα με τις υπάρχους μελέτες
και τον προϋπολογισμό…. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του.
Για αυτά τα ζητήματα αρμόδιοι και υπεύθυνοι είναι το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση,
χωρίς – φυσικά να παραγνωρίζουμε τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν σε όλες τις
πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίστηκαν, χρόνια τώρα, τα ζητήματα της Δημόσιας Υγείας, ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΟΚ.
Η Περιφέρεια Στερεάς και το Περιφερειακό Συμβούλιο σίγουρα οφείλουν να συμβάλλουν στην
κάλυψη αυτών των αναγκών…. Η συμβολή τους, όμως, δεν μπορεί να είναι μέσω άμεσης
χρηματοδότησης…. όταν είναι γνωστή η οικονομική της αδυναμία της λεγόμενης Αυτοδιοίκησης,
που και αυτή είναι απόρροια των πολιτικών υποχρηματοδότησης, στα πλαίσια του περιορισμού
των κοινωνικών δαπανών, που επέβαλαν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, σύμφωνα πάντα με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
Τα 4 εκατομμύρια ευρώ που εξάγγειλε ο κ. Περιφερειάρχης, με τυμπανοκρουσίες, επικαλούμενος
συνεννόηση με όλες τις παρατάξεις, σαν συνεισφορά της Περιφέρειας στην κάλυψη υγειονομικών
αναγκών της πανδημίας για την ενίσχυση των Νοσοκομείων, προέρχονται από περικοπές των
ήδη κουτσουρεμένων πιστώσεων της Περιφέρειας και του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του
υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη και της Κυβέρνησης.
Η συμβολή μας θα είναι ουσιαστική όταν χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες πιέσεις στην
Κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό την Υγεία, σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες του λαού.
Στην ίδια κατεύθυνση οφείλουμε να ασκήσουμε πιέσεις και για την αξιοποίηση, στον τομέα της
δημόσιας υγείας, πιστώσεων που φαίνεται να προέρχονται από την Ε.Ε, αλλά στην ουσία τους
είναι προϊόν εκμετάλλευσης, περιορισμών και στερήσεων των εργαζομένων.
Με αυτή την λογική, απαιτούμε από το Υπουργείο κα την Κυβέρνηση να αποσαφηνίσουν εδώ και
τώρα τις προθέσεις τους…..
Φυσικά, οφείλουμε να είμαστε διατεθειμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα των υπηρεσιών
που διαθέτουμε, αν δοθούν στην Περιφέρεια συγκεκριμένες πιστώσεις για αυτό τον σκοπό…. Να
βοηθήσουμε στην επιτάχυνση των διαδικασιών κάλυψης των αναγκών των Νοσοκομείων.

**************************
Με αυτή την ευκαιρία και προκειμένου να συγκεντρώσουμε τις αντιλήψεις μας για την κάλυψη των
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λαϊκών αναγκών στον τομέα της υγείας… θεωρούμε απολύτως σκόπιμο και αναγκαίο να
υπενθυμίσουμε την ανάγκη :

 Οι κάθε είδους υγειονομικές υπηρεσίες, τα φάρμακα και χρήσιμα αναλώσιμα υλικά να
παρέχονται δωρεάν… Να σταματήσει η καταβολή της συμμετοχής.

 Να ενταχθούν άμεσα στην λειτουργία του δημόσιου τομέα υγείας η ιδιωτικού χαρακτήρα
Πολυκλινική της Λαμίας, οι ιδιωτικές μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές και τα ιδιωτικά
εργαστήρια που λειτουργούν σε όλες τις πόλεις της περιοχής.

 Να ενταχθούν στο, αποκλειστικά, δημόσιου χαρακτήρα δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας όλοι οι ιδιώτες γιατροί. Να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και
την κάλυψη πληθυσμού συγκεκριμένων περιοχών, σχολικών μονάδων και εργοστασίων.

 Να συντηρηθούν τα Κ.Υ, που υπάρχουν….Να συντηρηθεί και να εκσυγχρονισθεί ο
εξοπλισμός τους… Να συμπληρωθεί το προσωπικό τους, που είναι σημαντικά ανεπαρκές.

*************************************
Ιδιαίτερα θέλουμε να αναφερθούμε στην κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, που προχώρησε ελάχιστα….. με το σταγονόμετρο και με ρυθμό χελώνας….
Χαρακτηριστική είναι η Περίπτωση του Νοσοκομείου Λαμίας, όπου παρατάθηκε η σύμβαση των
ήδη υπηρετούντων επικουρικών γιατρών και αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις 13.
Φεβρουάριος 2020 ….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας
• Δύο (2) θέσεις Επιμελητών Β΄ Ακτινολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Μαιευτικής - Γυναικολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ουρολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αγγειοχειρουργικής
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Χειρουργικής
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής/Οικογενειακής
Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση,
προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας
(για το ΤΕΠ)
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Νευρολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Παθολογικής Ανατομικής
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας ( Μονάδα Στεφανιαίων νόσων – Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο).
Σημειώνεται πως, στην πράξη, δεν έχει έρθει κανένας καινούργιος γιατρός στο Νοσοκομείο
Λαμίας, μέχρι σήμερα…
Υπογραμμίζεται, επίσης, πως ο συγκεκριμένος κατάλογος των θέσεων που προκηρύχθηκαν
υπολείπεται των προβλεπόμενων του οργανισμού κατά 27 θέσεις, όταν γενικευμένη αντίληψη
αποτελεί, πως, οι ανάγκες του νοσοκομείου είναι πολύ μεγαλύτερες και θα αυξηθούν παραπέρα
με την διεύρυνση της λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής, λόγω πανδημίας, αλλά και με την
λειτουργία νοσηλευτικών μονάδων στο κτίριο του πρώην Σανατορίου.
Και για το ζήτημα αυτό… επισημαίνουμε τις ευθύνες του Υπουργείου και της Κυβέρνησης,
απαιτώντας διεύρυνση των προκηρύξεων, με μόνιμες θέσεις, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες σε γιατρούς…… και συγκεκριμένα
μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης.

Σχετικά με τις εξελίξεις στο ΕΣΠΑ.
Τα πάνω κάτω στους σχεδιασμούς Περιφερειών και Δήμων φέρνει η εξαιρετικά επείγουσα
επιστολή του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
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Με αυτή την επιστολή το Υπουργείο ενημερώνει ότι επί της ουσίας αναστέλλονται όλα τα
προγραμματισμένα έργα μέσω ΕΣΠΑ και στο εξής θα "τρέξουν" μόνο όσα είναι
συμβασιοποιημένα.
Ειδικότερα με το έγγραφό του ο κ. Τσακίρης ζητά να ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, για τις δράσεις και τα έργα που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί, ώστε
εξαιτίας της κρίσιμης περιόδου της πανδημίας του κορονοϊού να υπάρχει κεντρικός συντονισμός
σε ό,τι αφορά τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και θα έχουν πλέον την σύμφωνη γνώμη
του υπουργείου Υγείας.
Σε αυτή την βάση και επειδή το ύψος των μη συμβασιοποιημένων πόρων ανέρχεται στο ποσό
των 8 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με την επιστολή του κ. Τσακίρη…. Το κράτος ζητά από τις
Περιφέρειες και τους Δήμους να επιστρέψουν οκτώ δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.
Στα πλαίσια αυτής της εξέλιξης ζητάμε την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη και φυσικά της
ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκτιμάμε, πως η συγκεκριμένη ενέργεια, όπως γίνεται συνήθως,
αφαιρεί από τους λιγοστούς πόρους, που είχαν διατεθεί στις Περιφέρειες, για να υλοποιήσουν
συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών….. προκειμένου η
Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ταμειακές ανάγκες της διαχείρισης που κάνει, χωρίς να βάλει σε
κίνδυνο τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που προστατεύει σαν κόρη οφθαλμού.
Εκφράζουμε κατηγορηματικά την διαφωνία μας…».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρώτησε, εάν θέλουν οι εκπρόσωποι των ως άνω Παρατάξεων
να κάνουν κάποια ιδιαίτερη επισήμανση ή παρατήρηση επί των τοποθετήσεων τους,
προτείνοντας συγχρόνως να γίνει συζήτηση σε επίπεδο επικεφαλής άλλη μέρα και,
συγκεκριμένα την Μ.Πέμπτη.

Η εν λόγω πρόταση βρήκε σύμφωνο τον κ. Αναγνωστάκη, όχι όμως και τους άλλους δύο
επικεφαλής, κ.κ. Μπατζελή και Χρονά, που εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του λόγους για τους
οποίους η συζήτηση αυτή επιβάλλεται να γίνει στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη:
α) το γεγονός ότι οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των Παρατάξεων δεν αφορούν σε

θέματα που άπτονται άμεσα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, όπως και
β) τις τεχνικές αδυναμίες του συστήματος τηλεδιάσκεψης που δυσχεραίνουν την

επικοινωνία μεταξύ των μελών της,
δήλωσε πως σέβεται τις απόψεις των επικεφαλής, αφενός, δεν τις συμμερίζεται,

αφετέρου.

Σε αυτό το σημείο ζήτησε να παρέμβει ο κ. Αναγνωστάκης, ο οποίος ανέφερε πως
ουσιαστικά τίθεται από τους κ.κ. Μπατζελή και Χρονά ζήτημα θεσμοθέτησης των δύο οργάνων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αναδεικνύεται, έτσι η ισότητα της Οικονομικής Επιτροπής ως
οργάνου που δεν έχει παθητικό χαρακτήρα. Εν τω μεταξύ, διευκρίνισε πως “τα ζητήματα που
έχουν τεθεί είναι ήδη σε συνέχεια προηγούμενης κουβέντας που έχει γίνει και δεν πρέπει η
συζήτησή τους να προκαλεί δυσκολία ή αμηχανία. Εάν, από την άλλη πλευρά, υπάρχει πίεση
χρόνου, θα ήταν καλό να προχωρήσουν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να δοθούν λίγα
λεπτά στο τέλος της συνεδρίασης, ώστε να συζητηθούν όλες οι τοποθετήσεις των επικεφαλής
των Παρατάξεων”.

Ο κ. Δούρος δήλωσε πως αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των παραπάνω ζητημάτων και
τοποθετήσεων. Δεν μπόρεσε, όμως, να τα παρακολουθήσει στο ακέραιο λόγω των τεχνικών
αδυναμιών του συστήματος τηλεδιάσκεψης. Ζήτησε, λοιπόν, όλες οι Παρατάξεις να
τοποθετηθούν μετά το Πάσχα, οπότε θα υπάρξει μερική χαλάρωση των μέτρων που έχουν
ληφθεί για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού και θα είναι δυνατή μια συνεδρίαση με
φυσική παρουσία των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Χρονάς ζήτησε να καταχωρηθεί στα πρακτικά η παρακάτω
δήλωσή του, επιφυλασσόμενος για την αποσιώπησή της: «Ως “Λαϊκή Συσπείρωση” θεωρούμε
πολιτικά απαράδεκτη την παράκαμψη δηλώσεων, που κατατέθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή
και σχετίζονται με την οικονομική πολιτική της Περιφέρειας».

Συνεχίζοντας, ο κ. Χρονάς δήλωσε τα παρακάτω:
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«1. Ο τρόπος που συζητήθηκαν τα θέματα που θέσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, με
ευθύνη του προεδρεύοντος κ. Περιφερειάρχη, συνέτεινε στην υποβάθμισή τους... Για αυτό και
εκφράσαμε την πολιτική μας διαφωνία, χαρακτηρίζοντας την διαδικασία που ακολουθήθηκε ως
πολιτικά απαράδεκτη.

2. Θεωρούμε πολιτικά απαράδεκτα όσα ακούστηκαν σχετικά με το ποια είναι η έκταση
των θεμάτων που μπορεί να συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή, θέτοντας εκτός αρμοδιοτήτων
της την διαχείριση του ΕΣΠΑ.

3. Χαρακτηρίζουμε ως πολιτικό ατόπημα το γεγονός ότι δεν απαντήθηκαν οι όποιες
αναφορές έγιναν για το ότι "οι δηλώσεις που γίνονται στην Οικονομική Επιτροπή αποσκοπούν
στην δημιουργία εντυπώσεων ή σε ψυχοθεραπεία"».

Η κα Μπατζελή μίλησε για τις διευρυμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής
μέσω των οποίων μπορούν “να χαράσσουν, να ελέγχουν και να επιβλέπουν τον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας”, ενώ καυτηρίασε την αδυναμία εφαρμογής ενός σωστού συστήματος
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν. Ολοκληρώνοντας,
ζήτησε να ενσωματωθούν στα πρακτικά οι παραπάνω δηλώσεις της, ως επικεφαλής της
Παράταξης «Πατρίδα μας η Στέρεα».

Ο Πρόεδρος, αναγνωρίζοντας τον συμβολισμό που έχει το συγκεκριμένο όργανο και τη
δυνατότητα που προσφέρει στα μέλη της να συνομιλούν με έναν τρόπο πιο ευέλικτο και άμεσο
από αυτόν του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζήτησε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία να μην
χρεωθούν τις ελλείψεις - αδυναμίες οι τεχνικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 68811/1177/8-04-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας και της σχετικής σύμβασης περί πρόσληψης ενός (1) ατόμου
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας, που προέκυψαν
μετά τη σοβαρή απειλή της δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για την
αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 1.294.352,00 € με ΦΠΑ.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη συνέχισης της διαγωνιστικής
διαδικασίας, με σκοπό να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της δακικής περιόδου του έτους 2020.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 469

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 68811/1177/8-04-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας και της σχετικής σύμβασης περί πρόσληψης ενός (1) ατόμου
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας, που προέκυψαν
μετά τη σοβαρή απειλή της δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 69141/1204/8-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Σε ερώτηση δε της κας Μπατζελή σχετικά με το “εάν η πρόσληψη προσωπικού αποτελεί

ΑΔΑ: ΩΩ7Μ7ΛΗ-Π3Ζ



12

πολιτική μόνο της Π.Ε. Φωκίδας”, ο Πρόεδρος απάντησε πως οι ανάγκες κάθε Περιφερειακής
Ενότητας είναι εκείνες που καθορίζουν τις εκάστοτε διαδικασίες.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 68811/1177/8-04-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας και τη σχετική σύμβαση περί πρόσληψης της Μαρίας Καρδαρά του Παναγιώτη,
ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο (2) μηνών από 08-04-2020, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας, που προέκυψαν μετά τη σοβαρή απειλή της δημόσιας
υγείας λόγω του κορωνοϊού.

H δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φωκίδας και τους ΚΑΕ 342 με
το ποσό των 1856 € και 352 με το ποσό των 460,68 € αντίστοιχα, για το διάστημα των δύο
μηνών.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν κατανοούν ως Παράταξη “πού θα αξιοποιηθεί η εν λόγω
νοσηλεύτρια σε επίπεδο υπηρεσιών της Φωκίδας, όταν οι ίδιοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας έχουν απόλυτα ανάγκη το νοσηλευτικό προσωπικό, λόγω πανδημίας”. Δεν συμφωνούν,
επίσης, με τον θεσμό των έκτακτων εργαζομένων και μάλιστα με δίμηνη σύμβαση.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίζουν την εισήγηση.

Ο κ. Δούρος ανέφερε πως “το νοσοκομείο της Άμφισσας είναι υποστελεχωμένο και έχει
πολλές ελλείψεις”. Στηλιτεύοντας τον μη μόνιμο χαρακτήρα των προσλήψεων στον τομέα της
υγείας, ο ίδιος δήλωσε θετικός όσον αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου υγειονομικού υλικού
και την πρόσληψη προσωπικού.

Οι κ.κ. Σιαλμάς και Αναγνωστάκης ζήτησαν ενημέρωση για τον τρόπο αξιοποίησης της εν
λόγω υπαλλήλου. Ο κ. Σιαλμάς, παρά τους ενδιασμούς του, δήλωσε πως ψηφίζει την εισήγηση
της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 470

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 1.294.352,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 70616/2261/13-
04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος ανέφερε πως έπρεπε ήδη να έχουν γίνει ανοιχτές, επιστημονικές
συζητήσεις για το θέμα της δακοκτονίας συνολικά, επισημαίνοντας το κομβικό σημείο όπου
βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Η κα Μπατζελή αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τον διαγωνισμό
δακοκτονίας στην Π.Ε. Βοιωτίας, ο οποίος απέβη άγονος, και ζήτησε “να εφαρμοστεί μια πιο
σύντομη διαδικασία, ώστε να κερδηθεί χρόνος”. Επισήμανε, συγχρόνως, την καθυστέρηση
ενημέρωσής τους από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και την έλλειψη πληροφόρησης για τα
καινοτόμα προγράμματα που πρέπει να δει η Περιφέρεια.

Ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και
Περιβάλλοντος, κ. Βουρδάνος, ανέφερε πως είχαν δρομολογηθεί πράγματα, που δυστυχώς δεν
προχώρησαν λόγω της κατάστασης, και διευκρίνισε πως “κανείς ποτέ δεν μπορεί να προβλέψει
την πορεία ενός διαγωνισμού”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ. 1/27-03-2020 και 2/6-04-2020 (ολοκληρώθηκε στις 7-04-2020)

πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο:

ΑΔΑ: ΩΩ7Μ7ΛΗ-Π3Ζ
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«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 1.294.352,00 € με ΦΠΑ, που αφορούν στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών & οικονομικών προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αποδέχεται τις προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων (σύμφωνα με το σκεπτικό
του 1ου πρακτικού), που κατατέθηκαν ως ακολούθως:

- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΜΗΣ -
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Α/Α Ηλ/κης Προσφοράς: 169172) συμμετοχή στα Τμήματα Α, Δ, Ε του
διαγωνισμού.

- ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε (Α/Α Ηλ/κης Προσφοράς: 169499) συμμετοχή στα
Τμήματα Β, Γ του διαγωνισμού.

- ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (Α/Α Ηλ/κης Προσφοράς:
169539) συμμετοχή στα Τμήματα Α, Β, Γ του πίνακα του διαγωνισμού.

3. Αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους τους κάτωθι οικονομικούς φορείς ανά τμήμα του
διαγωνισμού (σύμφωνα με το πρακτικό 2), ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(σε €)

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ/ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε €)

Α ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ (169539) / 231.927,30

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ &
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΜΗΣ -
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (169172) / 238.844,43

Β ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε (169499) /
152.925,30

ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ»
(169539) / 152.925,30

Γ ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε (169499) /
403.850,70

ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ»
(169539) / 403.850,70

Δ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ &
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΜΗΣ -
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (169172) / 275.616,66

_

Ε ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ &
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΜΗΣ -
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (169172) / 52.802,94

_

4. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 471

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 12/07-04-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 12/07-04-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 472

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής

ΑΔΑ: ΩΩ7Μ7ΛΗ-Π3Ζ
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δημοπρασίας του έργου: “Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής οδού 38
Λαμίας - Καρπενησίου”, προϋπολογισμού 302.439,02€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 66392/3227/3-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/23-03-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86545, του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της Εθνικής
οδού 38 Λαμίας - Καρπενησίου», προϋπολογισμού 302.439,02 €με ΦΠΑ, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ».

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 473

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση των οχημάτων &
μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2019», και κατακύρωση της σύμβασης στον
προσωρινό ανάδοχο, προϋπολογισμού 73.444,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 58017/687/7-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/7-04-2020 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού

του έργου με τίτλο: «Τακτική συντήρηση των οχημάτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, έτους 2019», προϋπολογισμού 73.444,00€ με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών, ήτοι των επιχειρήσεων «ΜΠΑΝΙΑΣ
ΒΑΪΟΣ» και «ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, στους
παρακάτω:

α) «ΜΠΑΝΙΑ ΒΑΪΟ», για τις ομάδες 1 έως 6 και 14, με ποσό σύμβασης 6.660,00€.
β) «ΦΑΚΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗ», για τις ομάδες 7 έως 13 και 15, με ποσό σύμβασης 36.665,39€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 474

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση - Κατασκευή τεχνικών
ΕΟΔ Προυσός-Τόρνος-Καστανιά», προϋπολογισμού 64.999,99 € με ΦΠΑ, και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 68671/936/8-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/19-03-2020 (ολοκληρώθηκε στις 8-04-2020) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση - Κατασκευή
τεχνικών ΕΟΔ Προυσός-Τόρνος-Καστανιά», προϋπολογισμού 64.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την επιχείρηση «ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», η
οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα εννέα τοις εκατό (59,00%).
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 475

Σε αυτό το σημείο, η κα Μπατζελή δήλωσε πως “τα ακόλουθα θέματα 5, 6 & 7 λύνουν τη
συμφωνία που είχαν κάνει για να διασπαστεί το συνολικό ποσό, ώστε να καλυφθεί και το έργο
της περιοχής Μαλαμάτων”. Συνεπώς, η ίδια ψηφίζει και τα τρία.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ορών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση συνδετήριου οδικού
κόμβου περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας» προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 68703/1171/8-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος αναφέρθηκε στη δέσμευση που έκανε ο Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό
Συμβούλιο για την πληρωμή του ποσού των 800.000,00 € από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή
άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το δύσκολο έργο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση συνδετήριου οδικού κόμβου

περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 800.000 € με ΦΠΑ, με κωδικό αριθμό
2014ΕΠ56600009 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566, με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης του έργου.
γ) Τους όρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
δ) Τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού 800.000 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) Τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας να προβεί

στην κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
καθώς και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης,
αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία
ή εφόσον διεξαχθεί, δεν κατατεθεί όμως καμία προσφορά.

β) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, δια του αναπληρωτή Προϊσταμένου της,
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου
για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κ.λ.π. και ειδικότερα όπως:

 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς (άρθρο 2 παραγ.
2.3 της διακήρυξης).

 Με σχετική απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε., να γίνεται αποδεκτό το
αίτημα του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς,
όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συμμετεχόντων (άρθρο 4
παραγ. 4.1.α της διακήρυξης).

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων (άρθρο 4
παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης).

 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς, που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, της
ημέρας και ώρας της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού
(άρθρο 4 παραγ. 4.1.ι της διακήρυξης).

 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ.
4.2 α της διακήρυξης).

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών (άρθρο 4 παραγ. 4.2.γ της διακήρυξης).

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών σε
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κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, και να αναρτά τα δικαιολογητικά
του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού» (άρθρο 4 παραγ. 4.2. δ της διακήρυξης).

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά
και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού και να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» (άρθρο 4 παραγ. 4.2 .ε της
διακήρυξης).

 Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών
προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, 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 αναρτηθεί 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 κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, να ειδοποιεί και
να παρέχει πρόσβαση μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο σύνολο των
στοιχείων του διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις, άρθρο 4 παραγ. 4.3 της
διακήρυξης,
προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη, να ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Οι κ.κ. Μπατζελή και Δούρος έδωσαν θετική ψήφο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν
παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 476

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: <<Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας>>, προϋπολογισμού μελέτης 4.500.000,00 €.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 63126/1073/2-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Χορηγεί παράταση, με αναθεώρηση, της προθεσμίας εργασιών του υποέργου:

«Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην Εθνική οδό
Ιτέας - Ναυπάκτου - Φάση Α’», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού μελέτης 4.500.000,00 €, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 30-08-2020, για
την ολοκλήρωσή τους, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο κ. Χρονάς χαρακτήρισε την συνυποβαλλόμενη τεχνική έκθεση – αιτιολόγηση της
υπηρεσίας “τεκμηριωμένη και πειστική”. Συνεπώς, ως Παράταξη, δεν έχουν αντίρρηση και
ψηφίζουν την εισήγηση.

Η κα Μπατζελή έδωσε τη θετική της ψήφο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν
παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 477

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή
Συνδετήριου Οδικού Κόμβου Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 57764/935/7-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Ανέφερε επίσης, ότι οι ανάγκες συντήρησης του
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας είναι πολύ μεγάλες και θα γίνει προσπάθεια, εάν χρειαστεί, αυτές
να καλυφθούν και από άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Χορηγεί παράταση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου: «Κατασκευή

Συνδετήριου Οδικού Κόμβου Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας» μέχρι την 31-08-2020, με αναθεώρηση
και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως Παράταξη. Ζητούν, όμως, γραπτό
απολογισμό της υπηρεσίας για τις ενέργειες που έγιναν προς την ΔΕΗ, προκειμένου να
μετατοπίσει τους στύλους της.

Ο κ. Σιαλμάς ζήτησε καλύτερο συντονισμό και οι ενέργειες των υπηρεσιών να γίνονται
πιο σύντομα.

Ο κ. Δούρος έκανε λόγο για πολιτικό θέμα που χρειάζεται πολιτική παρέμβαση.
Η κα Μπατζελή έδωσε τη θετική της ψήφο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν

παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 478

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.:40114/1364/20-02-2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006326392) Σύμβασης Παροχής 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).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 67999/2204/7-04-
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.

40114/1364/20-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006326392) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών
φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας» με την εταιρεία
Ι.Ε.Π.ΥΑ.ΑΡ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε (δ.τ GroupCenterHellasSecurityEnergieE.E), έως και
τις 20-06-2020.

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 κ. Χρονάς δήλωσε πως “από θέση αρχών διαφωνούν κατηγορηματικά, ως Παράταξη,
με τις εργολαβίες εξυπηρέτησης υπηρεσιών, που μεταφράζονται σε ενοικίαση εργαζομένων”.
Στην ίδια λογική είναι αντίθετοι και στην προτεινόμενη παράταση της σύμβασης,
αντιπροτείνοντας “την δημιουργία δημόσιας δομής, με μόνιμους εργαζόμενους που θα έχουν
πλήρη δικαιώματα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 479

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης α) της με αριθμ. πρωτ. οικ 62365/2001/24.03.2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006479064) σύμβασης Προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για το Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας και β) της με αριθμ. πρωτ. οικ 17259/700/23.01.2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006197385) σύμβασης προμήθειας γενικής & ειδικής επίπλωσης για το Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 68108/2211/7-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου:
1. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 62365/2001/24.03.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006479064)

σύμβασης περί «Προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ.
Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, έως τις 30-06-2020.

2. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 17259/700/23.01.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006197385)
σύμβασης περί «Προμήθειας γενικής & ειδικής επίπλωσης για το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο
Ι.Μ. Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας, έως τις 30-06-2020.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως αποτελεί “πολιτική πρόκληση η ανάληψη ευθύνης από
πλευράς της Περιφέρειας να εξοπλίσει την κουζίνα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του
Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Χαλκίδας… Αναπληρώνει, δηλαδή, το
δημόσιο για την πολιτιστική δραστηριότητα της Εκκλησίας, ενώ τα Κέντρα Υγείας της περιοχής
μένουν ασυντήρητα, ανεξόπλιστα και υποστελεχωμένα...”.

Ως Παράταξη είχαν καταψηφίσει κάθε προηγούμενη διαδικασία. Συνεπώς, καταψηφίζουν
και την σημερινή εισήγηση.

Ομοίως, η κα Μπατζελή καταψήφισε την εισήγηση.
Οι κ.κ. Δούρος και Αναγνωστάκης δήλωσαν πως είναι η τελευταία παράταση, με την

οποία συμφωνούν.
Ο κ. Αναγνωστάκης έδωσε θετική ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 480

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο: 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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 67969/1886/7-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αμοιβή στο δικηγόρο
«ΦΛΩΡΟ ΧΡΗΣΤΟ»,
για τη σύνταξη
γνωμοδότησης,
σύμφωνα με το
6047/264760 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων και σύμφωνα με
τον Ν.3852/10, άρθρο
176 παρ.1, άρθρο 72

02.05.073
.0871 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

99,20 20.000,00 8.775,30 11.224,70
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και Ν. 4194/2013,
άρθρο 58

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 99,20 20.000,00 8.775,30 11.224,70 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 481

ΘΕΜΑ 11ο: 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. 67776/2196/7-04-
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:
1. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073), έτους 2020, που θα πραγματοποιηθούν το 2020 στην
Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δεύτερη δίμηνη
παράταση της
σύμβασης που έληξε
στις 20/2/2020 για την
«Παροχή υπηρεσιών
ετήσιας φύλαξης των
κτιριακών
εγκαταστάσεων του
Μεγάρου της ΠΕ
Ευβοίας», έτους 2020,
βάσει του άρθρου 60
παρ.1δ της από 20-03-
2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
68/Α/20-3-2020)
ΑΔΑΜ:
20REQ006-533591
(Έγγραφο
67579/2189/7-4-2020
του τμ. Προμηθειών της
Π.Ε. Εύβοιας)

02.02.073.089
9.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

6.000,00 98.537,90 89.472,48 3.065,42

2

Δαπάνη μισθοδοσίας
επτά (7) ατόμων ως
Τομεάρχες Δακοκτονίας
και δύο (2) ατόμων ως
εργατοτεχνικό
προσωπικό, με
σύμβαση εργ. ΙΔΟΧ, για
την κάλυψη εποχικών
παροδικών αναγκών της
Δ/νσης Αγροτ. Οικ. &
Κτην/κής στο

02.02.073.524
1.01

Δαπάνες
προστασία
ς

70.000,00 1.186.772,8
2

791.089,06

325.683,76
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Πρόγραμμα
καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς, έτους
2020
(Έγγραφο
66963/3834/6-4-2020
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Εύβοιας)

ελαιοπαραγ
ωγής

ΣΥΝΟΛΟ 76.000,00 1.285.310,72 880.561,54 328.749,18

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

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Έργο: «Μετατροπές και
συντήρηση
αντλιοστασίων-
Αποχετεύσεων
Διοικητηρίου Π.Ε.
Εύβοιας»
20REQ006529157
67776/2196
χρηματοδότηση:KAΠ-
ΣΑΕΠ066
(Έγγραφο
50151/1488/6-4-2020
της ΔΤΕ της Π.Ε.
Εύβοιας)

02.02.071.972
5.01

Επισκευή
και
συντήρηση
κτιρίων που
στεγάζουν
Δημόσιες
Υπηρεσίες
ή ΝΠΔΔ 11.000,00 129.000,00 74.400,00 43.600,00

2

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΟΜΒΩΝ) (ΠΛΗΡΩΜΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ)
έτους 2020
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ-
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

02.02.071.978
1.01

Συντήρηση
συγκοινωνι
ακών
έργων 5.076,16 187.778,00 0,00 182.701,84

3. Την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ.
02071), έτους 2020, ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου
στην Σβιντζιρά Βασιλική
του Γεωργίου, λόγω μη
χρήσης ολόκληρου του
ποσού.
(Έγγραφο
61034/6802/27-3-2020

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

255,00 5.000,00

680,00

3.965,00
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της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της
Π.Ε. Εύβοιας)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 482

ΘΕΜΑ 12ο: 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. 67930/1135/7-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 στην Π.Ε. Φωκίδας 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 ανανέωση του
συμβολαίου για την
συντήρηση για το
λογισμικό ACE
ERP – e CM της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ

(UNISYSTEM A.E.)
Το αριθμ. πρωτ.
54816/874/31-03-
2020 Έγγραφο
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.04..073.0879.01
Λοιπές Αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

793,60 30.000,00 8.952,80 20.254,60

2.

Η δαπάνη αφορά
την ετήσια
συνδρομή

ενημέρωσης σε
πολεοδομική
Νομοθεσία. Το
αριθμ. πρωτ.

62815/1060/24-03-
2020 Έγγραφο
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.04..073.0899.01
Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

310,00 47.504,00 33.847,29 13.346,71

3.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
σφραγίδας και
προτυπομένων

φακέλων
αλληλογραφίας για
το γραφείο του

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας
Το αριθμ. πρωτ.
66927/422/06-04-
2020 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα του
γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04..073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 409,20 13.692,25 265,00 13.018,05
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.512,80 91.196,25 43.065,09 46.619,36

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 483

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 68620/2671/8-04-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ (ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Ν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 032077231
3.071,57 55/01-04-2020 19SYMV005584535 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 057180306
4.347,29 45/01-04-2020

19SYMV005835863 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 057180306
5.182,26 46/01-04-2020

19SYMV005835863 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜ.
ΕΝ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

ΑΦΜ: 997151765

23.417,64 14/02-04-2020
19SYMV005834023 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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5

ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΣΤΥΛ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΦΜ:061532073

2.545,37 100/02-04-2020 19SYMV006066276 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΓΙΑΣ

ΑΦΜ: 300673671
2.439,99 119/02-04-2020 19SYMV005529167 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

7

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΦΜ: 037640103
68,37 51/03-04-2020 19SYMV005529166 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)

8

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Η.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ:039451686

1.742,03 63/03-04-2020
19SYMV005529160 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

9

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΦΜ: 029929494

1.277,89 75/03-04-2020
19SYMV005529285 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

10

ΗΛΙΑΣ Β. ΖΑΧΟΣ

ΑΦΜ: 041956942
1.449,81 99/03-04-2020

19SYMV00585532 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

11

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 042468194
1.724,59 68/03-04-2020

19SYMV005526061 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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12

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΦΜ: 037640103
866,07 50/03-04-2020 19SYMV005529166 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

13

ΑΛΑΜΑΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 044207205
1.975,27 48/03-04-2020 19SYMV005529255 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

14

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ Γ.
ΕΥΡΟΣΥΝΗ

ΑΦΜ: 168415760

979,62 16/06-04-2020 19SYMV005529184 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

15

ΤΕΚΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ

ΑΦΜ: 117659268
2.885,16 72/03-04-2020 19SYMV005529290 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

16

ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ Ι.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΦΜ: 079528928

2.439,87 36/03-04-2020 19SYMV005529194 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

17

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ.
ΦΟΡΤΑΤΟΣ

ΑΦΜ: 053003034

3.185,78 36/03-04-2020 19SYMV005576333 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

18

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΦΜ: 997391171

40.274,87 15/30-03-2020 19SYMV006049083 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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19

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 053821461

3.201,80 4/06-04-2020 19SYMV006074518 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

20

ΑΥΓΕΡΗΣ Β. ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 300665671
2.759,35 92/06-04-2020 19SYMV005784262 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

21

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ: 112425752

2.560,03 18/03-04-2020 19SYMV005529193 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

22

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΛΙΑΤΟΣ

ΑΦΜ: 043392513
4.771,74 08/07-04-2020 19SYMV005528479 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

23

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜ.
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΦΜ: 045301535

1.623,28 21/08-04-2020
19SYMV005529108 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 484

Οι κ.κ. Μπατζελή και Δούρος δήλωσαν πως ψηφίζουν την επόμενη ομάδα θεμάτων, με τις
παρατηρήσεις που ήδη έχουν κάνει στο 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2 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 προϋπολογισμού182.487,32 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 67371/2628/6-04-
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2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/3-04-2020 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, τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Φθιώτιδας»,
συνολικού προϋπολογισμού 182.487,32 € με ΦΠΑ, το οποίο αφορά στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία:
“PROVISION SUN ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”.

2. Κατακυρώνει την εν θέματι υπηρεσία, για τα Τμήματα Α και Β, στην εταιρεία
“PROVISION SUN ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” (ΑΦΜ: 997836453, ΔΟΥ: Χαλκίδας), που
εδρεύει στη περιοχή Μέντας, Έξω Παναγίτσα στη Χαλκίδα, και προσέφερε συνολικό ποσό
182.487,316 € (ήτοι 1,270 €/παγίδα).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 485

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2, 3, 4 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «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 Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού
προϋπολογισμού 1.740.245,20€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 67374/2629/6-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/10-03-2020, 2/24-03-2020, 3/27-03-2020 και 4/3-04-2020

πρακτικά της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων,στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20 € με ΦΠΑ, που αφορούν στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών & οικονομικών
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη της εν θέματι προμήθειας την εταιρεία
“ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ”, που προσέφερε:

α) συνολικό ποσό 745.501,68€ με ΦΠΑ, για το τμήμα Α (ήτοι 0,033 €/ελαιόδεντρο) και
β) συνολικό ποσό 914.088,64 € με ΦΠΑ, για το Τμήμα Β (ήτοι 0,034 €/ελαιόδεντρο).

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 486

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό
διαγωνισμό «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 Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 € με ΦΠΑ.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 68100/1143/7-04-
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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/7-04-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού,

διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, τα έτη 2020 και 2021, στην Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού
προϋπολογισμού 221.875,50 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι του οικονομικού φορέα ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «Κ/ΞΙΑ Χ.ΣΙΤΕΣ - Ι. ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ».

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό [αριθμ. πρωτ. Προκήρυξης: (οικ.) 17778/335/24-01-2020
(ΑΔΑΜ:20PROC006195017 2020-01-24)] στον οικονομικό φορέα ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ«Κ/ΞΙΑ Χ.ΣΙΤΕΣ - Ι. ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ»,με προσφερόμενη
τιμή την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου ανάθεσης
με την παρ. 2.3.1 της 17778/335/24-01-2020 διακήρυξης, ως κάτωθι:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 487

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια φαρμακευτικών ειδών για τους υπαλλήλους της
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 68096/1142/7-04-
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 παρακάτω δαπάνη για την προμήθεια φαρμακευτικών ειδών για τους

υπαλλήλους της Π.Ε. Φωκίδας, λόγω έξαρσης του κορωνοϊού, και συγκεκριμένα των κατωτέρω
υλικών:

1) ΦΑΡΜ/ΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95* 75 τεμάχια 759,75 €

2) GEL ΑΛΚΟΟΛ.ΧΕΡΙΩΝ 70% 60 -//- 287,40 €

3) ΠΡΟΣΤ/ΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 100 -//- 133,00 €

4) ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΡ/ΚΑ Μ.ΧΡΗΣΗΣ 60 κουτιά 320,40 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.784,58 €

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον κωδικό 1211: «Προμήθεια υγειονομικού και ιατρικού
υλικού».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 488

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΜΕ Φ.Π.Α.
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

«Κ/ΞΙΑ Χ.ΣΙΤΕΣ-Ι. ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ»

189.805,00 € 214.479,65 €
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ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της υπ’αριθ. 198/6/11-02-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής για αλλαγή μελών των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 65370/1108/1-04-
2020 και 70795/1237/13-04-2020 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 198/11-02-2020 απόφασή της περί συγκρότησης επιτροπών

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων της Π.Ε. Φωκίδας λόγω υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής:

1. Το τακτικό μέλος της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,
Κοντοκοντής Δημήτριος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, αντικαθίσταται από την Ξανθούλη
Ιουλία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τακτικό μέλος της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Το τακτικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
υπηρεσιών, Ξανθούλη Ιουλία, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος της ίδιας
επιτροπής, Φλώκου Μαρία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

3. Το αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών
και υπηρεσιών, Φλώκου Μαρία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αντικαθίσταται
από τον Δημήτριο Σώρρα του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Αυτοκινήτων.

Ο κ. Χρονάς υπενθύμισε την τοποθέτηση και πρόταση της Παράταξής του, στη σχετική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συγκρότηση των επιτροπών αλλά και για την
αναζωογόνηση της λειτουργίας τους, με τους παρακάτω τρόπους:
• 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, είχε δηλώσει πως απέχουν από την ψηφοφορία.
Σήμερα, και στην συγκεκριμένη τροποποίηση που προτείνεται “παράνομα και

καταχρηστικά, δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση…”. Για αυτό, καταψηφίζουν την εισήγηση. Το
έγγραφο δε του κ. Αντιπεριφερειάρχη, που επικαλείται πως το ζήτησαν οι ίδιοι οι υπάλληλοι
λόγω φόρτου εργασίας, “εξ αντικειμένου και σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα δεν
στέκει”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 489

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 19ο: Διόρθωση-Συμπλήρωση της αρ. 2071/10-12-2019 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως προς το δρομολόγιο με κωδικό 760 μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 68180/2212/8-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορθώνει – συμπληρώνει την υπ΄αριθμ. 2071/10-12-2019 (πρακτικό 40, ΑΔΑ:

ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β) απόφασή της περί τροποποίησης - διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, ως προς την ημερομηνία τροποποίησης του δρομολογίου με
κωδικό 760 και α/α 7 του πίνακα του Παραρτήματος Ι της εν λόγω απόφασης,σύμφωνα με τις
ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και
καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του σχολικού έτους
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2019 – 2020.
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπογεγραμμένης σύμβασης του αναδόχου κ. Μπασινά

Χρήστου.
Οι εν λόγω διορθώσεις – τροποποιήσεις αποτυπώνονται στον πίνακα του

Παραρτήματος Ι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3.Εγκρίνει:
α) Την τροποποίηση του ως άνω δρομολογίου με αναδρομική ισχύ από τις 22

Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τις χορηγηθείσες βεβαιώσεις του Ενιαίου Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Χαλκίδας.

β) Την παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει από την εν λόγω
τροποποίηση, για το σχολικό έτος 2019-2020.

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2071/10-12-2019 αρχική απόφαση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 490

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό 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 τα υπ’ αριθμ. α) 61823/2910/23-03-
2020 και β) 66229/3206/3-04-2020 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού

στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»
Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας, τα έτη 2018-2019), ως εξής:

1. Ποσού 2.331,20 € με ΦΠΑ 24% στον ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,που εργάσθηκε στις 05,
06, 15, 16, 20 και 22 Φεβρουαρίου 2020για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου
στην Επ. Οδό Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού και τη φόρτωση άλατος στη θέση “Αμφίκλεια”.

2. Ποσού 1.649,20 € με ΦΠΑ 24% στην ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εργάσθηκε στις 05 και 06 Φεβρουαρίου 2020 για τον
καθαρισμό της ΕΟ Λαμίας - Δομοκού, ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου.

3. Ποσού 2.852,00 € με ΦΠΑ 24% στον ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ,που εργάσθηκε στις 29,
31 Δεκεμβρίου 2019 και 04 Ιανουαρίου 2020 για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Δομοκού.

4. Ποσού 23.212,80 €με ΦΠΑ 24% στην ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,που εργάσθηκε στις 28, 29, 30 και 31 Δεκεμβρίου 2019 για
τον καθαρισμό της ΕΟ Λαμίας - Δομοκού, ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και στο οδικό δίκτυο του
Δήμου Λαμιέων, Δήμου Δομοκού, Δήμου Λοκρών, Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, Δήμου
Στυλίδας.

5. Ποσού 18.252,80 €με ΦΠΑ 24% στον ΚΑΤΣΑΝΟ ΧΡΗΣΤΟ,που εργάσθηκε στις 28, 29,
30 και 31 Δεκεμβρίου 2019 για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην
Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού, Λαμίας - Άμφισσας, ΕΟ Λαμία - Λιβαδειά και στις Επ.Ο της Δ.Ε. Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 491

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
1) ΣΑΕΠ 566 με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600010 Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019).
2) ΣΑΕΠ 566 με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600010 Υποέργο 19 (έκτακτες ανάγκες 2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 67613/3271/7-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς πήρε τον λόγο και ζήτησε να αποσαφηνιστούν, πριν την ψηφοφορία, οι
ημερομηνίες και οι ακριβείς ενέργειες των δύο εταιρειών. Πρότεινε, επίσης, την αναβολή του
θέματος, προκειμένου να επανέλθει με νέα σαφέστερη και ολοκληρωμένη εισήγηση. Οι κ.κ.
Αναγνωστάκης και Δούρος συμφώνησαν με τον κ. Χρονά και ζήτησαν περαιτέρω εξηγήσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση και την παροχή διευκρινίσεων, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού

στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»,
ως εξής:

1. Ποσού 12.325,60 €με ΦΠΑ 24% στην ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,που εργάσθηκε στις 05, 06 και 07 Ιανουαρίου 2020 για τον
καθαρισμό της ΕΟ Λαμίας - Δομοκού, ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και στο οδικό δίκτυο του Δήμου
Λαμιέων, Δήμου Δομοκού, Δήμου Λοκρών, Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας όπως και για τον
καθαρισμό και την απομάκρυνση συσσωρευμένου χιονιού από τα ερείσματα στην Επ.Ο
Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού”.

2. Ποσού 13.193,60 €με ΦΠΑ 24% στον ΚΑΤΣΑΝΟ ΧΡΗΣΤΟ,που εργάσθηκε στις 05 και
06 Ιανουαρίου 2020 για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο.
Λαμίας - Δομοκού, Λαμίας - Άμφισσας, ΕΟ Λαμία - Λιβαδειά και στις Επ.Ο της Δ.Ε. Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν είναι θέμα αρχής και θα ψηφίσει εν τέλει την εισήγηση της
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 492

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 65509/284/02-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 1/4/2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 65512/285/2-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 65509/284/02-04-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 1/4/2020), με την οποία αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών
μηχανημάτων:

Του με αριθμό κυκλοφορίας ιδιωτικού μηχανήματος ΜΕ 63616, τύπου εκσκαφέα ερπ.,
του υπ΄αριθμ. ΜΕ 16258 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου ισοπερδωτή γαιών και του με αριθμό
ΜΙΜ 8738 φορτηγού, ιδιοκτησίας «ΦΑΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», για τον καθαρισμό, τη
διαμόρφωση και τη διευθέτηση της κοίτης, την αποκατάσταση αναχωμάτων και της αγροτικής
οδού που έχει αποκοπεί στο υδατόρεμα Λαντζόρεμα της ΤΚ Αγίας Τριάδας, του Δήμου Καμένων
Βούρλων, προκειμένου να προστατευτούν οι ζωές καθώς και περιουσίες των πολιτών και να
διασφαλιστεί το αγροτικό εισόδημα των αγροτών της περιοχής από επανάληψη αντίστοιχου
πλημμυρικού φαινομένου.

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
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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΄αριθμ.
2138/24-12-2019 (πρακτ. 41/18-12-2019, ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών
εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από τη Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που
μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολιτ. Προστ. Π.Ε.
Φθιώτιδας καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπεύθυνων 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.Σ.Ε., οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την 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».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 493

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 66760/231/05-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 66856/234/6-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 66760/231/05-04-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη

Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις, πλημμύρες από 4/4/2020), με την οποία αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών
μηχανημάτων:

1) Με αρ. κυκλοφορίας ZMK 5388 και υπ΄αριθμ. ΚΗΑ 6157 ιδιωτικών μηχανημάτων,
τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου.

2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ», για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ.Ο Παύλιανη - Μαυρολιθάρι – Δάφνη.

3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44758, τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου, ιδιοκτησίας
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«ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Επ.
Οδό Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού.

4) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 120039 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτηγού με
λεπίδα - αλατιέρα, ιδιοκτησίας «ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Παλαιόκαστρο - Ράχη Φουρνά Ευρυτανίας, στην ΕΟ
Μερκάδα - Μαυρίλο Νεοχώρι και τον καθαρισμό οδοστρώματος από πτώσεις βράχων στο οδικό
δίκτυο της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.

5) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 20774 φορτωτή λαστιχοφόρου, ιδιοκτησίας
«ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ», για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού
στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.

6) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 63658 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα
λαστιχοφόρου, του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 58298 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή -
εκσκαφέα και του με αρ. κυκλοφορίας ΝΧΥ 4822 φορτηγού, ιδιοκτησίας «ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ», για τον καθαρισμό, τη διευθέτηση και τη διαμόρφωση της κοίτης των
υδατορεμάτων “Αλαργηνός” , “Aη Γιάννη”, πλησίον των εκβολών του (θέση Παλαιομάγαζα) και
στο υδατόρεμα εντός της ΔΕ Λιβανατών, προκειμένου να προστατευτούν οι ζωές των πολιτών
καθώς και περιουσίες τους στις παρακείμενες ιδιοκτησίες, οι αγροτικές καλλιέργειες και
εγκαταστάσεις.

7) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 106576 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου, ιδιοκτησίας «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.», για τον
καθαρισμό της προσωρινής διάβασης στην ΕΟ Περιβόλι - Μάρμαρα, προκειμένου διασφαλιστεί
η ασφαλής χρήση της οδού και να προστατευτεί από ενδεχόμενη ολοκληρωτική καταστροφή με
αποτέλεσμα να αποκοπεί η πρόσβαση στις ορεινές Τ.Κ.

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. αριθμ.
2138/24-12-2019 (πρακτ. 41/18-12-2019, ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών
εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από τη Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που
μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολιτ. Προστ. Π.Ε.
Φθιώτιδας καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπεύθυνων προϊστάμενων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

Β.- 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.Σ.Ε., οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την 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».
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 494

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 62943/198/26-3-2020 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Φωκίδας για διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονόπτωση-
παγετός) το χρονικό διάστημα 25-28/3/2020, σύμφωνα με το υπ’αρ. 1110/24-3-2020 έγγραφο
της Γ.Γ.Π.Π/Ε.Σ.Κ.Ε., Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 66755/215/4-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα 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’αριθμ. 62943/198/26-3-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός), το χρονικό διάστημα 25-28/3/2020, με την οποία αποφασίστηκαν τα
κάτωθι:

1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:

α) 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.

β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87588, ΜΕ 123234 ιδιωτικών μηχανημάτων, τύπου
αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας «Βασιλείου Τριβήλου», για τον αποχιονισμό ε.ο.8
Θεοτόκο-Πενταγιοί-Αρτοτίνα-όρια Νομού με Αιτωλοακαρνανία.

γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123207, ΜΕ 128895 ιδιωτικών μηχανημάτων, τύπου
αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα και ανέμη και του ΑΜΕ 1380 φορτηγού, ιδιοκτησίας «Θάνου
Δήμου», για αποχιονισμό στη θέση Φτερόλακα.

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
υπογράφoνται 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 Πολιτ. Προστ. Π.Ε. Φωκίδας
καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπεύθυνων 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 την 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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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 495

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 28-12-2019 έως 03-01-2020) Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 67453/219/6-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων

(χιονοπτώσεις από 28-12-2019 έως 03-01-2020) στην Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής:

1. Κοντολάτη Παναγιώτη, ποσού 6.658,80 €.
2. Κυριαζή Δήμητρα, ποσού 3.137,20 €.
3. ΚΡΟΝΟ Ε.Τ.Ε. Ο.Ε., ποσού 1.241,24 €.
4. Ράπτη Γεώργιο, ποσού 3.000,80 €.
5. Τριβήλο Βασίλειο, ποσού 3.171,92 €.
6. Σπυρόπουλο Ευθύμιο, ποσού 1.959,20 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 496

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. Φ.007.63307/259/26-03-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση διασποράς λαδιού στο οδικό δίκτυο, οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 26-03-2020 έως 27-03-2020 στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας
(Δερβενοχώρια).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 66948/281/6-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Σιαλμάς πήρε τον λόγο, για να επισημάνει ότι το ως άνω έγγραφο της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας δεν συνάδει με την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, την οποία
η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Την αναβολή του θέματος, προκειμένου να επανέλθει ορθά σε επόμενη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 497

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66627/172/04-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις από 04/04/2020) Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 67738/179/7-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 66627/172/04-04-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις από 04/04/2020), με την οποία αποφασίστηκαν τα
κάτωθι:

1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
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(α) Του ΜΕ 86708 Ι.Χ. μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας «ΝΤΑΛΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ», για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

(β) Του ME 63031 I.X. μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα – φορτωτή και του ΜΕ
67029 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας «ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Β. & ΣΙΑ
Ο.Ε.», για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(γ) Του ME 92780 IX μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή και του φορτηγού οχήματος IT
1988, ιδιοκτησίας «ΓΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(δ) Του ΜΕ 34443 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή και του φορτηγού
οχήματος ΚΗΑ 5739, ιδιοκτησίας «ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Κρέντη - Βαρβαριάδα.

(ε) Του ΜΕ 72736 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή και του φορτηγού οχήματος
ΚΗA 1368, ιδιοκτησίας «ΒΟΥΤΣΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(στ) Του ME 29474 IX μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας «ΑΛΕΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθμ. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 498

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 66205/1125/07-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΟΣ7ΛΗ-ΔΥΝ) απόφασης
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για εκτέλεση επειγουσών εργασιών απομάκρυνσης
κατολισθήσεων του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου Νομού Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 67215/1143/8-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 66205/1125/07-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΟΣ7ΛΗ-ΔΥΝ) απόφαση του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών απομάκρυνσης
κατολισθήσεων του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου Νομού Φωκίδας κατόπιν πτώσεων
βράχων επί του οδοστρώματος, με την οποία αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
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1. Η απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων,
ιδιοκτησίας:

Α) «ΚΟΤΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» (ΑΦΜ: 049035987), για την Επαρχιακή Οδό Πολυδρόσου-
Άνω Πολυδρόσου και Γραβιά και από Λιλαία προς Επτάλοφο.

Β) «ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» (ΑΦΜ: 153150129), για την Π.Ε.Ο Υπ. Αριθμ. 48 και Υπ.
Αριθμ. 27 Άμφισσα-Θερμοπύλες.

Γ) «ΒΑΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΑΦΜ: 998515631), για την Ν.Ε.Ο. Ιτέας-
Αντιρρίου, για λόγους εκτάκτου ανάγκης.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος, οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος ή το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων
(CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε
μηχανήματος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα
εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2137/18-12-2019 απόφαση (πρακτικό 41, θέμα
18ον, ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε., που αφορά στις τιμές
μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2020 και με την συνολική
δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

4. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
I. Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την

έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την
σωστή λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα
μηχανήματα – οχήματα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής
Προστασίας ή τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια
επιτροπή.

II. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

III. Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή
υπηρεσίας.

IV. Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Σ.Ε., συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για : μίσθωμα μηχανήματος,
ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών
οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών ,αργιών, σταλίες κ.λ.π,
συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών,
ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός)
για την αντιμετώπιση ατυχήματος και γενικότερα , κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή
λειτουργία και εργασία μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 499

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου βοηθήματος για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» - Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.) 69304/356/9-04-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για προσφυγές της Περιφέρειας κατά αποφάσεων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενώπιον του Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, χωρίς
ωστόσο να γίνεται αναφορά στην ουσία των αποφάσεων... Για αυτές τις προσφυγές το
Υπουργείο δεν απάντησε στο προβλεπόμενο διάστημα των 60 ημερών”. Συνεπώς, δεν μπορούν
να συνηγορήσουν στην άσκηση ενδίκου βοηθήματος για λογαριασμό της Περιφέρειας, χωρίς να
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γνωρίζουν την ουσία της υπόθεσης... Για αυτό, ο κ. Χρονάς πρότεινε αναβολή του θέματος
ζητώντας πλήρη εισήγηση, διαφορετικά θα απέχει. Την ίδια γνώμη διατύπωσε και η κα
Μπατζελή.

Μετά από διαλογική συζήτηση και την παροχή διευκρινίσεων από τον Αναπληρωτή
Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών
και Μεταφορών Π.Σ.Ε., κ. Αναστάσιο Παπαναστασίου, η Οικονομική Επιτροπή, σε εκτέλεση
σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Την άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατά της με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/29153/1488/18-3-

2020 απάντησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενικής Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας (Τμήμα Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως
Προσφυγών) και δη της άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,
της οποίας η προθεσμία παρέρχεται στις 7-05-2020.

(ii) Την άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης κατά της σιωπηρής απόρριψης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και
Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας (Τμήμα Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών),
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθ’ ότι υπάρχουν βάσιμοι προς τούτο λόγοι.

(iii) Τον διορισμό ως δικαστικής πληρεξουσίας δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», της Ελένης Θαλασσινού, δικηγόρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που θα
εξουσιοδοτείται ν’ ασκήσει την παραπάνω αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
ευόδωση της άνω υπόθεσης και να αναγνωριστούν και εγκριθούν από σήμερα όλες οι πράξεις
της εν λόγω δικηγόρου, που ενήργησε ή θα ενεργήσει στα πλαίσια των παρεχομένων εντολών,
ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από τον ίδιο τον εντολέα της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 500

ΘΕΜΑ 30ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με το από 3 Απριλίου 2018 αίτημά του
Τριαντάφυλλου Καλλή προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για εξωδικαστική επίλυση
διαφοράς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.) 69410/357/9-
04-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, καθώς και την από 9-04-2020 σχετική
γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου, Χρήστου Φλώρου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Κάνει αποδεκτό το από 3-04-2018 αίτημα του Τριαντάφυλλου Καλλή για εξωδικαστική

επίλυση διαφοράς, με την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στη ζημία του οχήματός του, ήτοι του
ποσού 2.985,92 €.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως Παράταξη στην γνωμοδότηση του
νομικού συμβούλου, που άλλωστε συμβαδίζει με την αρχική πρόταση της “ΛΑΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 501

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης,
ο κ. Αναγνωστάκης, επιγραμματικά, ζήτησε τα παρακάτω:

1. να γίνει απολογισμός των δράσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
2. να έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη της Επιτροπής την κατάσταση με τα ΜΜΕ, που

έπαιξαν τα σποτάκι της Περιφέρειας,
3. να γίνει μια ιεράρχηση των θεμάτων που θα συζητηθούν προσεχώς, σε επίπεδο

επικεφαλής Παρατάξεων.
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Συνεχίζοντας, ο κ. Δούρος έκανε αναφορά στο θέμα της προμήθειας υγειονομικού υλικού
που τέθηκε στην ΕΝΠΕ και ζήτησε να ξανασυζητηθεί το θέμα του ΕΣΠΑ.

Η κα Μπατζελή αναφέρθηκε στον τρόπο οργάνωσης της επόμενης ημέρας, μετά δηλαδή
την άρση των μέτρων και κατέθεσε τον προβληματισμό της για τις μειονότητες Ρομά, τα
γηροκομεία και τη δομή της Ριτσώνας, που αποτελεί μια ανοιχτή πληγή.

Ο κ. Χρονάς επανέλαβε την πολιτική του τοποθέτηση, όπως και τις επιφυλάξεις του για
τον τρόπο αντιμετώπισης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η κα Καλαντζή δήλωσε ότι πρέπει να γίνει σωστή αξιοποίηση των χρημάτων, ενώ ο κ.
Σιαλμάς ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στα έργα και να στηριχθεί όχι μόνο η κεντρική εξουσία,
αλλά και η τοπική, δεδομένης της ύφεσης που θα ακολουθήσει.

Τέλος, ο Πρόεδρος αφιέρωσε λίγο χρόνο, προκειμένου να απαντήσει σε κάποια από τα
ερωτήματα που κατατέθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης από τους επικεφαλής των
Παρατάξεων.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κων/νος Αποστολόπουλος

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς

Μαρία Αναγνώστου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης ποσοστού
δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

7

760

ΩΡΟΠΟΣ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 ΤΑΞΙ 0 75,74 € 74,98 € 1,00%

ΜΠΑΣΙΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 112,47 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

760

ΩΡΟΠΟΣ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΒΑΘΥ-
ΧΑΛΚΙΔΑ-
ΔΡΟΣΙΑ(ΕΔΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 40700 ΤΑΞΙ 0 1,00% 92,34 € 91,42 € 42/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

760

ΩΡΟΠΟΣ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 46800 ΤΑΞΙ 0 1,00% 103,87 € 102,83 € 576/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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760

ΩΡΟΠΟΣ-
(ΚΑΛΑΜΟΣ,ΣΥΚΑΜ
ΙΝΟ,ΣΚΑΛΑ)-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 49000 ΤΑΞΙ 0 1,00% 108,36 € 107,28 € 2146/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

760

ΩΡΟΠΟΣ -
(ΣΥΚΑΜΙΝΟ)-
ΔΗΛΕΣΙ-ΜΟΡΦΑ-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 26200 ΤΑΞΙ 0 1,00% 64,84 € 64,19 €

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΔΗΛΕΣΙ ,
ΜΟΡΦΑ ΚΑΙ
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΚΑΛΑΜΟΣ ,
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΚΑΙ Η
ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ
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