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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 19ης Μαΐου 2020
Αριθμός Πρακτικού 17

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 19 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, 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.) 87016/657/15-05-2020 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. 16/12-05-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΘΕΜΑ
2ο:Έγκριση
του
υπ’αριθμ.
5
πρακτικού
της
επιτροπής
του
ηλεκτρονικού,διεθνούς ,ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων 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 .
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση :1)συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά
Περιφερειακή Ενότητα και 2)της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020,2021 & 2022»
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό
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Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 »,Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020»,Π.Ε.Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,της Π.Ε.Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020, της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια συμβατών και γνήσιων μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά
μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, προϋπολογισμού 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα έτος, με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς (Αριθμ.
Διακήρυξης 5/49284/1981/4-3-2020).

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων μονάδων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο
Πισσώνα (CPV: 44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια), προϋπολογισμού 74.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ) και β) των όρων της συνημμένης
διακήρυξης του διαγωνισμού»,της Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για
«Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα
έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) δαπάνης και γ)
των όρων της σχετικής Διακήρυξης της Π.Ε.Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (Ψύξης - Θέρμανσης) για τις ανάγκες των κτιρίων
(πρώην Υ.Ε.Β/Π.Σ.Ε.) επί της οδού Παπαποστόλου” συνολικού προϋπολογισμού 26.150,00€ με
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/72962/2862/21-42020),της Π.Σ.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αναδασμού Θουρίου Π.Ε.Βοιωτίας»,προεκτιμώμενης αμοιβής:
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196.494,91 € με ΦΠΑ,της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου:
«Καθαρισμός ρεμάτων ΠΕΒ»
και κατακύρωση του
έργου,προϋπολογισμού 253.912,380 € άνευ ΦΠΑ ,της Π.Ε.Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Επισκευή - Συντήρηση και αναβάθμιση
κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας» ,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ,
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Αποπεράτωση όψεων Διοικητηρίου
Βοιωτίας» ,προϋπολογισμού 800.000 € με ΦΠΑ,της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019»,προϋπολογισμού 609.271,33
€ με ΦΠΑ,της Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Περίφραξη
Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας»,προϋπολογισμού ,52.000,00 € με ΦΠΑ,της Π.Ε. Φθιώτιδας
ΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑ 19ο:Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας για λύση και εκκαθάριση των εταιρειών με την επωνυμία “Ευρυτανία Α.Ε.”
και “Χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου Α.Ε.”
ΘΕΜΑ 20ο:Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου βοηθήματος και διορισμός πληρεξούσιου
Δικηγόρου για λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 21ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας ,σχετικά με την Προσφυγή του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Δήμος
Δελφών”.
ΘΕΜΑ 22ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας ,σχετικά με την Προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ”.
ΘΕΜΑ 23ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας ,σχετικά με την αγωγή του Δημητρίου Λύκου.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’ αριθ.76033/1365 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
περί
διάθεσης
πόρων
και
μέσων
προς
αντιμετώπιση
έκτακτων
φυσικών
φαινομένων,«Κατολισθήσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο -Πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος
της Ν.Ε.Ο. Ιτέας-Αντιρρίου της Π.Ε. Φωκίδας».
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ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση έκτακτων
(χιονοπτώσεις από 17-02-2020 έως 29-02-2020, της Π.Ε. Φωκίδας.

φυσικών

φαινομένων

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας και
Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού
14.149.742,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με την χρήση ΕΣΗΔΗΣ, β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης του διαγωνισμού,της Π.Ε. Εύβοιας.
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
εφαρμογής “e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων , στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στον χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και το τακτικό μέλος,κ. Βασίλειος Σιαλμάς ενώ
μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός &
Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,Μαρία
Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος,Δημήτριος Αναγνωστάκης,Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος
αναπλήρωνε την κα Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε.
Διοικητικού-Λογιστικού, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
2.Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη δήλωση που κατέθεσε
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η Παράταξη: «Λαϊκή Συσπείρωση» ,δήλωση που
αποτελεί, τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις της και είναι οι κάτωθι:
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γενικότερο πολιτικό σχόλιο.
Η αποτίμηση των μέτρων που λήφθηκαν μέχρι τώρα στα πλαίσια της πανδημίας του Κορονοϊού
αποδεικνύουν πως σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Ε και της Κυβέρνησης ο λαός θα
πληρώσει για τις συνέπειες που πρόκυψαν.
•
Με τη δημόσια Υγεία να συνεχίζει να είναι αθωράκιστη απέναντι σε νέα κύματα
πανδημίας.
•
Με νέους υγειονομικούς κινδύνους, στο όνομα του «να ανοίξει η οικονομία» χωρίς μέτρα
ασφαλείας και προστασίας, όπως γίνεται στον Τουρισμό.
•
Με κλείσιμο εργοστασίων και χιλιάδες νέους ανέργους.
•
Με νέα επιδείνωση στις εργασιακές σχέσεις.
•
Με νέα δάνεια και επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, που θα τα πληρώσει ο
λαός.
Αυτονόητα, θεωρούμε αναγκαία την επαγρύπνηση του λαού ….. την σταθερή και επίμονη
αντίσταση του στα αντιλαϊκά μέτρα.
Ειδικό ζήτημα.
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Επισημαίνουμε πως στην διάρκεια των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, έχουν
αφεθεί ορισμένα ζητήματα σε εκκρεμότητα και έχουν ζητηθεί εξηγήσεις από υπηρεσίες…. Έχει
δοθεί η διαβεβαίωση του κ. Περιφερειάρχη για την πραγματοποίηση συζητήσεων σε
συγκεκριμένα θέματα ( πχ Μαθητικά δρομολόγια, δραστηριότητα Περιφερειακού Ταμείου και
Διαχειριστικής Αρχής ).
Σε αυτή την βάση ζητείται, με ευθύνη του Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Υπηρεσίας και του κ.
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής να συγκεντρωθούν τα ζητήματα που παραμένουν
ανοιχτά και να προσδιοριστεί η αντιμετώπιση τους.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) Πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του
επαναληπτικού διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄
Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα
έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού
546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και β) την ματαίωση του.
Η συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, του εν λόγω θέματος , έγκειται στην σπουδαιότητα
εκτέλεσης του έργου της δακοκτονίας, άμεσα.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και
αποφάσισε το παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 584
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) Πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του
επαναληπτικού διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄
Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα
έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού
546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και β) την ματαίωση του.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88196/2367/18-052020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Μπέτσιος είπε τα εξής : “τονίσαμε κατ΄ επανάληψη ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα με
τη δακοκτονία και κυρίως στη Βοιωτία. Προφανώς υπήρξαν προβλήματα στην κατάρτιση του
διαγωνισμού. Προτείνω, λόγω της σοβαρότητας, το θέμα να συζητηθεί ως έκτακτο στη σημερινή
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”
Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε ότι υπάρχει όντως ανάγκη να συζητήσουν για την Δακοκτονία
γενικά.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε θα ψηφίσει την εισήγηση επισημαίνοντας ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο
τρόπος που υλοποιείται η Δακοκτονία. Μένει ανοιχτό το θέμα για μια ουσιαστική μελέτη και
οργάνωση αυτής της δουλειάς από το Σεπτέμβριο με δυνατότητα των συνεταιριστικών
οργανώσεων να συμμετάσχουν.
Ο κ. Σιαλμάς επεσήμανε ότι θα πρέπει να δούμε γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους
εργολάβους, για την ακρίβεια να εξετάσουμε τους λόγους που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα
και να οργανωθούμε καλύτερα για την επόμενη περίοδο.
Ο κ. Δούρος ανέφερε ότι είχε επισημάνει από το Νοέμβριο ότι το θέμα της Δακοκτονίας είναι
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σοβαρό και ότι θα έπρεπε νωρίτερα να γίνει κάτι.
Ο κ. Τσελάς επεσήμανε ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει έγκαιρα. Ωστόσο, υπάρχει η νομοθεσία
που ορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες, όπως και θέματα οικονομικά, που προκαλούν
καθυστερήσεις.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1.Το από 18-5-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού
Διεθνούς, Ηλεκτρονικού [90801] Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄
Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα
έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού
546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με το οποίο διαπιστώθηκε ότι κατά την
αποσφράγισή του δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, οπότε και απέβη άγονος λόγω μη εμφάνισης
πλειοδοτών. και
2.Ματαιώνει τον εν θέματι διαγωνισμό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 585
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 16/12-05-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 16/12-05-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 586
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΘΕΜΑ
2ο:Έγκριση
του
υπ’
αριθμ.
5
πρακτικού
της
επιτροπής
του
ηλεκτρονικού,διεθνούς ,ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων 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.81859/3197/12-052020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Ε.Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε τα εξής: “Υπάρχουν άλλες τιμές στη Φθιώτιδα και άλλες στην Εύβοια.
Δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 5/11-5-2020 πρακτικό 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, για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού
προϋπολογισμού 1.740.245,20€ (με Φ.Π.Α.), που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και
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έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τον εν λόγω
διαγωνισμό.
2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού:
Για το Τμήμα Α «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 &
2021, στις Δ.Ε. Τ.Κ ΑγίουΚωνσταντίνου – Αρκίτσας – Λιβανατών – Μεγαπλατάνου, Γουλεμίου –
Αταλάντης, Κυπαρισσίου – Καλαποδίου,Ζελίου – Ελάτειας – Σφάκας – Τραγάνας, Προσκυνά –
Μαρτίμου – Λάρυμνας – Μαλεσίνας – Αμφίκλειας, Δρυμαίας,Τιθρωνίου – Μοδίου – Κάτω
Τιθορέας – Τιθορέας, Αγίας Μαρίνας»,στον οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ
(ΑΦΜ 800724606 ΔΟΥ Λαμίας, Ταχ. Δ.νση Παπακυριαζή 12 Λαμία) που προσέφερε συνολικό
ποσό 745.501,68 € με Φ.Π.Α.για το τμήμα Α (ήτοι 0,033 €/ελαιόδεντρο)
Για το Τμήμα Β «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 &
2021, στις Δ.Ε. Τ.Κ Λαμίας –Λυγαριάς – Ροδίτσας, Μεγάλης Βρύσης – Σταυρού –
Κωσταλεξίου – Κομποτάδων – Μεξιατών – Αργυροχωρίου –Φραντζή – Γοργοποτάμου – Ν.
Κρικέλλου, Βαρδατών – Δαμάστας – Ηράκλειας – Θερμοπυλών – Ροδωνιάς – ΑγίαςΤριάδας –
Μώλου – Αγίου Χαραλάμπους – Σκάρφειας – Αγίου Σεραφείμ – Καινουρίου – Ανάβρας –
Μενδενίτσας –Κόμνηνας – Ρεγγινίου – Καλλιδρόμου – Καμένων Βούρλων – Αγίας
Παρασκευής – Λιμογαρδίου – Αυλακίου – ΑγίαςΜαρίνας – Στυλίδας – Λογγιτσίου – Νεράιδας –
Καραβομύλου – Αχινού – Ανύδρου – Παλαιοκερασιάς – Ραχών –Αχλαδίου – Σπαρτιάς –
Πελασγίας
–
Μύλων
–
Βαθυκοίλου
–
Γλύφας.»,στον
οικονομικό
φορέα
ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ.(ΑΦΜ 800724606 ΔΟΥ Λαμίας, Ταχ. Δ.νση Παπακυριαζή 12
Λαμία) που προσέφερε συνολικό ποσό 914.088,64 € με ΦΠΑ για το Τμήμα Β (ήτοι 0,034
€/ελαιόδεντρο)
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 587
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση :1)συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά
Περιφερειακή Ενότητα και 2)της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020,2021 & 2022»
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.74/81689/08-05-2020
έγγραφο της Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη συγκρότηση των κατωτέρω επιτροπών, για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020, 2021 & 2022» ως εξής :
Α. Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα
αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ



Κωνσταντίνα Βέργου κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο
Σταματέλο κλάδου ΠΕ Γεωπόνων , υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.
Σοφία Καϊτατζή,κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτρια της την
Μαγδαληνή Γιαννάκη, κλάδου Υγιεινολόγων ΤΕ, υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας
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Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βοιωτίας.


Αικατερίνη Αγόρου κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με αναπληρώτρια της, την Αθηνά Μάδη
κλάδου ΠΕ Γεωπόνων υπαλλήλων
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης & Πιστοποίησης Π.Ε. Εύβοιας ορίζεται η
Κωσταντίνα Βέργου με αναπληρώτρια της, την Μαρία Σίκου.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ




Κων/νος Τζελάς κλάδου ΤΕ Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, με αναπληρωτή του,
τον Σαράντη Ρέγα κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων , υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.
Ελένη Νικολακάκη κλάδου ΤΕ Υγειονολόγο , με αναπληρώτρια της την
Κωνσταντίνα Τσιαπάλη, κλάδου ΤΕ Υγειονολόγο, υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Εύβοιας.
Βασιλεία Χατζηνάκη
κλάδου Π.Ε Κτηνιάτρων , με αναπληρώτρια την Αργυρώ
Καραντώνη
του κλάδου Π.Ε Γεωπόνων υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης & Πιστοποίησης Π.Ε. Εύβοιας ορίζεται ο
Κων/νος Τζελάς με αναπληρωτή του, την Βασιλεία Χατζηνάκη.
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ




Ιωάννης Φράγκος κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρωτή του, τον Γεώργιο
Στεργιανό κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ιωάννη Καναούτη κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με αναπληρώτρια του
την Ελένη Σαμαρά,κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, υπαλλήλων της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ιωάννη Τζήκα κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας , υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής
και Αλιευτικής Πολιτικής με αναπληρωτή του, τον Λεωνίδα Γκόλφη κλάδου ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίας υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Φθ/δας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης & Πιστοποίησης Π.Ε. Φθιώτιδας ορίζεται ο
Ιωάννης Φράγκος με αναπληρωτή του, τον Ιωάννη Τζήκα.
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ


Νικόλαο Αράχωβα, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με αναπληρωτή του τον Πέτρο
Μιχαλάκη κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας



Σοφία Αθανασοπούλου κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, υπάλληλος της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φωκίδας.
Απόστολο Τσιάμη κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρωτή του το Νικόλαο
Σιδηρόπουλο ΠΕ Γεωπόνων, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας.



Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης & Πιστοποίησης Π.Ε. Φωκίδας ορίζεται ο
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Νικόλαος Αράχωβας με αναπληρωτή του, τον Απόστολο Τσιάμη.
Β) Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου αποτελούμενη από τα
παρακάτω μέλη :




Κων/νο Κούτρα, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρωτή του, τον Νικόλαο Φλώρο
κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής .
Σοφία - Ειρήνη Ροντογιάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
με αναπληρώτρια της, την Αικατερίνη Στεργιοπούλου κλάδου ΔΕ Διοικητικού, της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.
Γλυκερία Νιαβή κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής &
Αλιευτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Κασσιό κλάδου ΠΕ Γεωπόνων,
υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας .

Πρόεδρος της επιτροπής Συντονισμού & Παραλαβής ορίζεται ο Κων/νος Κούτρας με
αναπληρώτρια του, την Γλυκερία Νιαβή.
Έργο των επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης είναι η παρακολούθηση του
έργου με συχνούς τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους ελέγχους & η συμπλήρωση
πρωτοκόλλων παρακολούθησης, που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /
ενέργειες ελέγχου. Η Επιτροπή για κάθε παραδοτέο
συντάσσει πρακτικό
παρακολούθησης - πιστοποίησης των εργασιών του έργου, τα οποία εν συνεχεία
υποβάλει στην επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του έργου.
Έργο της επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής είναι ο γενικός συντονισμός και η
εποπτεία υλοποίησης του έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και η παραλαβή του έργου τμηματικά και στο σύνολο του.
Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων
Υπηρεσιών και θα λειτουργούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 588
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.74856/1376/11-052020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (φορέας 071) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
ανταλλακτικών και τις επισκευές
για την ομαλή κίνηση και
λειτουργία των: ΚΥ3151 &

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

03.071.
9459.01

Διάφορα Έργα

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1.940,60

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

483.218,14

457.164,71

24.112,83

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

ΚΥ460 ισοπεδωτών, ΚΗΥ9370ΚΗΥ9376 & ΚΗΥ9373
φορτηγών, ΚΥ453 Εκχιονιστικού
και ΚΗΥ3753 ημιφορτηγού,
οχημάτων – μηχανημάτων έργου
της ΔΤΕ της ΠΕΕυρυτανίας, που
εντάσσονται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566
και το υποέργο «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2020»
σύμφωνα με την 27/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος 2020.
20REQ006602669

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 589
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 »,Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.83485/2645/12-052020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2020,ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

1

Προμήθεια και
συντήρηση hardware,
software και
αναλωσίμων υλικών σε
εφαρμογή του
προγράμματος ΟΣΔΕ .
Έγγραφο 80767/4731/75-2020 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.52
43
.01

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Δαπάνες
εφαρμογή
ς
προγράμμ
ατος
Ο.Σ.Δ.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

999,94

2.000,00

0,00

1.000,06

999,94

2.000,00

0,00

1.000,06

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 590

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

ΘΕΜΑ 6ο: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.84281/1439/12-052020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα 073,
ως κατωτέρω:

Α/Α

1.

2.

3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα
εκπροσωπήσει την
«Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
στο Μονομελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της
21ης Μαΐου 2020 ή
σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να
αποκρούσει την από
24 Ιουλίου 2017 και
με αριθμό
δικογράφου
ΠΡ223/2017
προσφυγή του
Δήμου Δελφών
σύμφωνα με την
αριθμ. ΤΤ.
13456/72/12.05.202
0 εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας
Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα ασκήσει
το ένδικο μέσο της
αγωγής κατά της
Ευσταθίας Μηλιώτη
ενώπιον του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
σύμφωνα με την
αριθμ. ΤΤ.
73232/378/12.05.20
20 εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας
Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ΕΝΦΙΑ του
ενοικιαζόμενου
ακινήτου της Π.Ε.
Φωκίδας στην ακτή
«ΠΛΑΖ
ΚΑΛΑΦΑΤΗ» στο

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

02.04.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16

35.000,00

15.769,12

18.847,7

02.04.073.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

410,44

35.000,00

16.152,28

18.437,28

02.04..073.0899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

1.200,00

47.504,00

37.048,97

9.255,03

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

Γαλαξίδι

1.993,60

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

117.504,00

68.970,37

46.540,03

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 591
ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,της Π.Ε.Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.80589/2201/12-052020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται
να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

2

Κάλυψη δαπάνης για
ετήσια συντήρηση του
φωτ/κού μηχ/τος της
Α/θμιας Εκπ/σης,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1
Δαπάνη πληρωμής
ρεύματος(35.000,00€)
και συντήρησης και
επισκευής του αναγκαίου
μηχανολογικού
εξοπλισμού των
αρδευτικών γεωτρήσεων
ΧΡ2,ΧΡ3,ΧΡ4 ΚΑΙ
ΜΡ1(20.000,00€),
σύμφωνα με την
προγραμματική σύμβαση
της Π.Σ. Ελλάδος και του
Δήμου Λεβαδέων για την
διαχείριση αρδευτικών
γεωτρήσεων. σύμφωνα
με την απόφαση 91/2020
Περιφερειακού Συνεδρίου
της 3ης συνεδρίασης της
10 -4-20,και σύμφωνα με
το Ν. 3852/10 άρθρο

186 παράγραφος ΙΙΒ

Κ.Α.Ε.

02.05.073.0899.01

02.05.073.5429.
01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

990,00

Λοιπές Γεωργικές
Δαπάνες

55.000,00

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
iΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

49.876,00

29.876,00

20.000,00

1.091.493,96

561.917,62

529.576,34

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

3

Προμήθεια και
τοποθέτηση
γραμματοθυρίδων για
τις ανάγκες των
υπηρεσιών της
Π.Ε.Βοιωτίας, στη
Λιβαδειά, Θήβα και
Αλίαρτο,σύμφωνα με το
Ν 4412/2016(ΦΕΚ Α/88-16) και οδηγίες
2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1.116,00

12.206,80

6.550,92

57.106,00

1.153.576,76

598.344,54

5.655,88

555.232,22

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 592
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020, της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.84192/1504/14-052020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η δαπάνη αφορά την αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Σ.Ε-Π.Ε.
Ευρυτανίας (του Χρήστου Φλώρου του Θεοδώρου) για την εκπροσώπησή της στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας στη δικάσιμο της 21-05-2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 2/11/2017 (αριθ. δικ.ΠΡ310/3 Νοεμβ. 2017) προσφυγή της
εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει τα απαραίτητα για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
Εδώ συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό που υποτιμά την συλλογική λειτουργία της Οικονομικής
Επιτροπής……
Μας καλείται να εγκρίνουμε την αμοιβή για την συγκεκριμένη υπόθεση σε ορισμένο δικηγόρο,
που δεν έχουμε αποφασίσει…. Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως υπάρχει η σχετική πρόταση σε
επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Προτείνεται να αναβληθεί το θέμα…..”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(φορέας 073) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.ΕΠ.Ε.Ευρυτανίας (του
Χρήστου Φλώρου του
Θεοδώρου) για την
εκπροσώπησή της στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας στη δικάσιμο της

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

03.073.
0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

555,52

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

18.900,00

7.775,56

10.568,92

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

21-05-2020 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να
αποκρούσει την από
2/11/2017 (αριθ.
δικ.ΠΡ310/3 Νοεμβ.
2017) προσφυγή της
εταιρείας «ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
συντάσσοντας
υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει τα
απαραίτητα για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 593
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια συμβατών και γνήσιων μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά
μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, προϋπολογισμού 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα έτος, με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς (Αριθμ.
Διακήρυξης 5/49284/1981/4-3-2020).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.80635/3164/06-052020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Ε.Φθιώτιδας 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. 2/06-05-2020 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού “Προμήθεια
συμβατών και γνήσιων μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις
συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, που αφορά
στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του
αναδειχθέντα προσωρινού μειοδότη.
2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό την επιχείρηση “HITEC - ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”, η οποία
πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, ήτοι ποσού 15.150,19€,
με την υποχρέωση να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης,όπως προβλέπεται
στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’68),
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83) .
Ειδικότερα:

Α.1

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

ΜΕ ΦΠΑ
34016 HA (toner)

10

12,90

159,96

Ε260Α11Ε(toner)

4

11,69

57,98

MLT-D 204E

70

11,29

979,97

12016SE (toner)

7

10,48

90,96

12A7400 (toner)

4

31,05

154,00

C13S050436 (toner)

4

8,47

42,01

C5200KS (BLACK) (toner)

2

26,21

65,00

C5220CS (CYAN) (toner)

2

26,21

65,00

C5220MS (MAGENTA) (toner)

2

26,21

65,00

C5220YS (YELLOW) (toner)

2

26,21

65,00

C540A1CG Cyan (NT-CL540XFC) (toner)

1

28,23

35,00

C540A1KG Black (toner)

1

28,23

35,00

C540A1MG Magenta (NT-CL540XFM) (toner)

1

28,23

35,00

C540A1YG Yellow (NT-CL540XFY) (toner)

1

28,23

35,00

ΤΚ-110 (toner)

5

6,45

39,99

EP-65 (toner)

2

50,81

126,00

HP 05A CE505A (toner)

25

5,81

180,11

HP 12A Q2612A (toner)

20

3,71

92,00

HP 13A Black Q2613A

10

7,26

90,02

HP 15Χ Black C7115X (toner)

2

7,26

18,00

HP 16A Q7516A (toner)

1

18,15

22,50

HP 300XL black CC641E (toner)

1

11,29

13,99

HP 344 tricolor C9363EE (toner)

14

6,05

105,02

HP 364XL black CN684EE (toner)

1

1,61

1,98

HP 364XLCombo-pack 4colors J3M83AE (toner)

1

1,61

1,98

HP 38A Q1338A (toner)

4

18,55

92,00

HP 51A Black Q7551X (toner)

20

17,98

445,90

HP 53A Q7553X (toner)

10

7,26

90,02

HP 83A Black CF283A (toner)

4

4,44

22,02

HP 85A CE285A Black (toner)

17

3,87

81,57

HP 951XL Cyan (toner)

6

2,58

19,19

HP 951XL Magenta (toner)

6

2,58

19,19

HP 951XL Yellow (toner)

6

2,58

19,19
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HP 950XL BLACK

16

2,58

51,18

HP 901XL BLACK

4

11,53

57,18

HP 901XL COLOR

2

10,81

26,80

HP310A (Black)

4

5,08

25,19

HP311A (Cyan)

3

5,08

18,89

HP312A (Yellow)

3

5,08

18,89

HP313A (Magenta)

3

5,08

18,89

HP540A (Black)

3

7,82

29,09

HP541A (Cyan)

3

7,82

29,09

HP542A (Yellow)

3

7,82

29,09

HP543A (Magenta)

3

7,82

29,09

HP No 28 color C8728AE (toner)

2

11,21

27,80

HP No 78 color C6578AE (toner)

2

9,68

24,00

HP Νo 27 black C8727AE (toner)

4

6,29

31,19

HP Νο 45 black 51645AE (toner)

2

12,02

29,80

HP339 black C8767EE (toner)

2

3,23

7,98

MLT-D 205L (toner)

40

10,48

519,80

MLT-D116L Black (toner)

3

7,42

27,60

PG-40 Black (toner)

2

9,68

24,00

S050167 Black (toner)

20

11,29

279,99

X340A11G (toner)

1

14,52

18,00

TK-1160 Black (toner)

50

6,45

399,90

HP-655LB (toner)

3

3,23

12,01

HP-655LC (toner)

2

3,23

8,01

HP-655LM (toner)

2

3,23

8,01

HP-655LY (toner)

2

3,23

8,01

HP 125A CB540A Black (toner)

4

8,06

39,97

HP 125A CB541A Cyan (toner)

3

8,06

29,98

HP 125A CB542A Yellow (toner)

3

8,06

29,98

HP 125A CB543A Magenta (toner)

3

8,06

29,98

Μελάνι Canon PG-545 Black (toner)

6

12,02

89,42

Μελάνι Canon CL-546 Colour (toner)

6

14,83

110,33

51B2H00 selides

9

25,00

279,00

(ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.733,69

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

Α.2
ΓΝΗΣΙΑ (αυθεντικά) ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ
ΦΠΑ

C925H2KG (toner)

1

145,16

179,99

C925H2CG (toner)

1

221,77

274,99

C925H2MG (toner)

1

221,77

274,99

C925H2YG (toner)

1

221,77

274,99

HP-81 C4930A Black (toner)

1

187,90

232,99

HP-81 C4931A Cyan (toner)

1

187,90

232,99

HP-81 C4932A Magenta (toner)

1

187,90

232,99

HP-81 C4933A Yellow (toner)

1

187,90

232,99

HP-81 C4934A LightCyan (toner)

1

187,90

232,99

HP-81 C4935A LightMagenta (toner)

1

187,90

232,99

PRK6287, Black Ribbon

30

18,95

704,94

PRK-4287 Black Ribbon

30

5,40

200,88

(ΓΝΗΣΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.308,72

Β.1
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ

Black Toner Type 303 (toner)

2

12,42

30,80

MX-500GT black (toner)

2

33,87

89,99

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

114,79

Β.2
ΓΝΗΣΙΑ (αυθεντικά) ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ

C-EXV12 (toner)

30

39,52

1.470,14

C-EXV14 (toner)

6

17,35

129,08

C-EXV3 (Toner)

15

29,84

555,02

C-EXV32 (toner)

2

34,68

86,00

C-EXV38 (toner)

10

45,16

559,98

C-EXV6 (toner)

3

13,71

51,00

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

GP 300/400 series (toner)

2

18,55
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46,00
2.897,22

Γ.
ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (FAX)
ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ

CRG-728 Black (3500B002) (Toner)

20

3,71

92,00

FX-3 1557A003 (toner)

2

7,66

18,99

Q2612A (toner)

17

3,87

81,57

HP 901XL black CC654AE (toner)

4

11,85

58,77

M40 Black (INK-M40) (Toner)

1

8,71

10,80

MLT-D 101S/ELS (toner)

8

7,26

72,01

MLT-D 1052L (Toner)

4

8,06

39,97

MLT-D560RA BLACK (Toner)

2

9,68

24,00

PFA751 (Toner)

1

76,61

94,99

PG-40 Black (toner)

2

9,60

23,80

SP 1000A (toner)

2

20,16

49,99

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΣΥΝΟΛΟ

566,89

Δ.
DRUM ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

Epson 6200

10

14,43

178,93

Samsung M3825ND

20

12,00

297,60

Kyocera Ecosys P2040dn

25

56,45

1.749,95

Lexmark E240

2

12,34

30,60

Lexmark E260

4

12,34

61,20

Lexmark E330

2

12,34

30,60

Lexmark MS317dn

3

16,13

60,00

Lexmark MS417dn

3

16,13

60,00

Lexmark MX317dn

3

16,13

60,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2.528,88

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. (Α.1+Α.2)

9.042,41

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. (Β.1+Β.2)

3.012,01

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ.

566,89

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ.

2.528,88

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

15.150,19

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 594
ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων μονάδων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο
Πισσώνα (CPV: 44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια), προϋπολογισμού 74.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ) και β) των όρων της συνημμένης
διακήρυξης του διαγωνισμού»,της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.82645/2599/11-052020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Αναγνωστάκης αναρωτήθηκε μήπως θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο άλλο είδος
κατασκευής και όχι container, διότι πρόκειται να κάνουν μάθημα σε αυτό παιδιά.
Ο κ. Πρόεδρος διευκρίνισε ότι για το εν λόγω έργο έχουν γίνει συζητήσεις τόσο με τον Δήμαρχο
κ. Ψαθά όσο και με τη Δ/νση Α’/θμιας Εκπαίδευσης και δεδομένου ότι στην περιοχή αυτή δεν
υπήρχε κτίριο, έπειτα από συνεννόηση των κατοίκων του χωριού, του Προέδρου, καθώς και του
Δήμου αποφασίστηκε να επεκταθεί το σημερινό σχολείο. Για την ακρίβεια δεν πρόκειται για
container αλλά για προκατασκευασμένο τσιμεντένιο οικίσκο με μόνωση.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α)τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο
προκατασκευασμένων μονάδων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πισσώνα (CPV:
44211000-2 -Προκατασκευασμένα κτίρια), προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε.
Εύβοιας ΕΦ.02.071 & Κ.Α.Ε. 9779.
β)τoυς όρους της συνημμένης διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 595
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για
«Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα
έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) δαπάνης και γ)
των όρων της σχετικής Διακήρυξης της Π.Ε.Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.41150_1103/11-052020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος
αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2020-20222»,
προϋπολογισμού 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
β)την πίστωση και πληρωμή της δαπάνης ποσού 360.000,00 € σε βάρος του Ενάριθμου
2014ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ 566 για το υποέργο: "Προμήθεια άλατος για τα έτη 2020-2022" της
Π.Ε. Βοιωτίας,
 για το έτος 2020 ποσό 120.000,00 με ΦΠΑ
 για το έτος 2021 ποσό 120.000,00 με ΦΠΑ
 για το έτος 2022 ποσό 120.000,00 με ΦΠΑ
γ) τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της ΠΕΒ και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ως υπηρεσία επίβλεψης, παρακολούθησης
και παραλαβής του έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 596
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (Ψύξης - Θέρμανσης) για τις ανάγκες των κτιρίων
(πρώην Υ.Ε.Β/Π.Σ.Ε.) επί της οδού Παπαποστόλου” συνολικού προϋπολογισμού 26.150,00€ με
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/72962/2862/21-42020),της Π.Σ.Ε.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.82556/3215/12-052020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/11-5-2020 πρακτικό της επιτροπής του εν θέματι διαγωνισμού που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα “ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, για τους λόγους
που αναγράφονται στο σκεπτικό του πρακτικού της επιτροπής, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την επιχείρηση “ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.” (ΑΦΜ:
800484391 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων), η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από
οικονομικής άποψης, ήτοι συνολικό ποσό 19.548,60€. Ειδικότερα:

Α/Α

Είδος υλικού

Κλιματιστικό inverter,
τύπου ντουλάπας,
1 ισχύος 55.000 Βtu/h
στην Ψύξη και 58.000
Btu/h στην Θέρμανση
Κλιματιστικό inverter,
2 τύπου ντουλάπας,
ισχύος 48.000 Βtu/h

Ε.Μ.

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

τεμ.

2

1.800,00

3.600,00

3.600,00

τεμ.

1

1.650,00

1.650,00

1.650,00
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Ψύξη και 55.000 Btu/h
στην Θέρμανση

3

4

5

6

Κλιματιστικό inverter,
τύπου ντουλάπας,
ισχύος 48.000 Βtu/h
Ψύξη και 55.000 Btu/h
στην Θέρμανση
Κλιματιστικό inverter,
διαιρούμενου τύπου,
ισχύος 24.000 Βtu/h
Ψύξη και 25.000 Btu/h
στην Θέρμανση
Κλιματιστικoύ inverter,
διαιρούμενου τύπου,
ισχύος 17.000 Βtu/h
Ψύξη και 18.000 Btu/h
στην Θέρμανση
Κλιματιστικό inverter,
διαιρούμενου τύπου,
ισχύος 12.000 Βtu/h
Ψύξη και 13.000 Btu/h
στην Θέρμανση

τεμ.

1

1.650,00

1.650,00

1.650,00

τεμ.

6

715,00

4.290,00

4.290,00

τεμ.

5

565,00

2.825,00

2.825,00

τεμ.

5

350,00

1.750,00

1.750,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

15.765,00€

Προστίθεται Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ

3.783,60€
19.548,60€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 597
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αναδασμού Θουρίου Π.Ε.Βοιωτίας»,προεκτιμώμενης αμοιβής:
196.494,91 € με ΦΠΑ,της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.1871/80935/07-052020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ, που αφορά στον Έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης
προσωρινού αναδόχου της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83669, για την
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΘΟΥΡΙΟΥ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
2.Κατακυρώνει τη σύμβαση στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. - Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με Α/Α Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 126828 με προσφορά 48.508,15 Ευρώ προ
Φ.Π.Α., ήτοι με γενική τεκμαρτή έκπτωση 69,39% και σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς U=
79,97.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 598
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ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου:
«Καθαρισμός ρεμάτων ΠΕΒ»
και κατακύρωση του
έργου,προϋπολογισμού 253.912,380 € άνευ ΦΠΑ ,της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.82121_2240/12-052020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε: “Δεν υπάρχει άλλη προσφορά. Η έκπτωση είναι μηδενική.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
α) Εγκρίνει το από 8-5-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού
Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Καθαρισμό Ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας» και
αφορά την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β) Κατακυρώνει το ανωτέρω έργο, στην εταιρεία «ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
προσφερόμενη τιμή & υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 253.912,380 € άνευ ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 599
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Επισκευή - Συντήρηση και αναβάθμιση
κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας» ,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ,
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.84025/4428/12-052020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε: “Να μας ενημερώσετε ποιος είναι ο Π/Υ κάθε έργου από τα τρία που
περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Δεν μπορεί να διαθέτουμε χρήματα ως περιφέρεια
για κτίρια που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία μας. Αποτελεί πρόκληση, ότι 9 χρόνια μετά την
παραχώρηση στην περιφέρεια, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του κτηνιατρείου, δεν
έχει μεταστεγαστεί σ΄ αυτό η διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε
μεγάλα ποσά για ενοίκια για το κτίριο της πλατείας Πάρκου. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”
Ο κ. Αναγνωστάκης ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με την κάθε εργολαβία και έθεσε την απορία
“εάν μπορούμε να βάλουμε χρήματα σε κτίρια που δεν είναι ιδιοκτησία μας”.Επεσήμανε δε ότι
“ επαναλαμβανόμαστε καθώς το εν λόγω θέμα έχει συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της
Ο.Ε. και ότι υπάρχει ένα ζήτημα μη σωστής κρίσης των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει η
Περιφέρεια.Οι Τεχνικές υπηρεσίες πρέπει να δώσουν σαφείς απαντήσεις. Γι’ αυτό ψηφίζουμε
λευκό”.
Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι θα γίνουν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο και όχι εντός
των κτιρίων.
Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι η αιτιολόγηση είναι ελλιπής.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α)Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής
του ανωτέρω έργου.
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β)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί:
α)τον Αν. Προϊσταμένο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς
και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Β)τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες,
στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή συμπληρωματικών
πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση αποδοχής
αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και
απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό
κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την
απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα
στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους
οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης
που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για
υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για
υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ
διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή, εφόσον απαιτείται,
υπεύθυνης δήλωσης μη οψιγενών μεταβολών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
και πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3
διακήρυξης-Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και
ειδοποίηση και παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και
διαβίβαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της
υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και
φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα
και μέσω πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 600
ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Αποπεράτωση όψεων Διοικητηρίου
Βοιωτίας» ,προϋπολογισμού 800.000 € με ΦΠΑ,της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.1001/44570/07-05-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Μπέτσιος τόνισε τα εξής: “Το αίτημα για την παράταση δεν είναι τεκμηριωμένο. Ο λόγος ότι
δεν ΄΄άδειασε΄΄ ο χώρος του ισογείου δεν αποτελεί δικαιολογία. Υπάρχουν επίσης ευθύνες για τη
μη ολοκλήρωση της στατικής μελέτης υποστήριξης των υαλοπινάκων. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”
Οι κ.κ Σιαλμάς, Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό λόγω ελλιπούς εισήγησης, μη
ικανοποιητικά τεκμηριωμένης.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Σαν βασικές αιτίες που καθιστούν αναγκαία την παράταση είναι :
 Δεν έγινε έγκαιρα η απομάκρυνση υλικών σε χώρους του ισογείου που χρησιμοποιούνται
ως αποθήκη, δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών στους χώρους αυτούς.
 Η μη ολοκλήρωση της στατικής μελέτης υποστήριξης των υαλοπετασμάτων με μεταλλικά
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πλαίσια, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή κατασκευή των υαλοπετασμάτων
και η οποία, αντιεπιστημονικά, δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη.
Σε αυτή την βάση…..Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση…..
Ζητάμε, όμως, ολοκληρωμένες εξηγήσεις για την προσωποποίηση των ευθυνών που
προκύπτουν.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας, κατά εκατόν σαράντα έξι (146) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι
μέχρι 31-08-2020, στο έργο:« ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
Πρ/σμού: 800.000 € με ΦΠΑ
Αναδόχου: Γ.Β. ΤΣΙΝΑΣ-Β. Κ. ΞΩΛΙΑΣ-Α.Τ.Ε. G.T. CONSTRUCTIONS S.A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 601
ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019»,προϋπολογισμού 609.271,33
€ με ΦΠΑ,της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.83420/2503/Φ.Ε./1105-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Αναγνωστάκης ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με το νέο περιφερειακό δρόμο Στύρων
Καψάλων προς Κάρυστο, δεδομένου ότι έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από πολίτες της
περιοχής και επεσήμανε ότι δέχεται την εισήγηση ελπίζοντας να μην υπάρξει συνέχεια στις
παλινωδίες.
Ο κ. Πρόεδρος έδωσε μία αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί
έως τώρα στο εν λόγω έργο .
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 13-11-2018 ……
Ο κορονοϊός εμφανίστηκε στον Μάρτη του 2020….
Το χρονικό διάστημα που διατίθεται και η έκταση του έργου δεν καθιστούν βάσιμη την
καθυστέρηση που υπάρχει…..
Διατυπώνοντας ερωτηματικά για την αποδοχή σαν βάσιμης της αιτιολογίας, που επικαλείται ο
εργολήπτης, από την υπηρεσία…… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”
O κ. Δούρος ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι οι εργολάβοι πρέπει να είναι συνεπείς στις
ημερομηνίες και οι υπηρεσίες να μην συνηγορούν.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019» μέχρι 30-08-2020, καθώς
οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 602
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Περίφραξη
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Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας»,προϋπολογισμού ,52.000,00 € με ΦΠΑ,της Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.64801/3110/12-052020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς τόνισε τα εξής: “Η έκταση του έργου και η υποχρέωση πραγματοποίησης του στην
ύπαιθρο…… μαζί με το γεγονός πως η 1η παράταση δόθηκε γιατί τάχα λειτουργούσε το
σχολείο….
Μας οδηγεί στην …ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ της εισήγησης…..”
Ο κ. Σιαλμάς επεσήμανε ότι οι επιτροπές και οι υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγχουν εάν είναι
σωστά αιτιολογημένες οι παρατάσεις και ύστερα από τεκμηρίωση του αιτήματος να προχωρούν
προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:«Περίφραξη Δημοτικού
Σχολείου Ελάτειας», μέχρι 05-06-2020.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 603
ΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑ 19ο:Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας για λύση και εκκαθάριση των εταιρειών με την επωνυμία “Ευρυτανία Α.Ε.”
και “Χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου Α.Ε.”
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.37102/211/12-05-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε : “Ο συγκεκριμένος δικηγόρος είχε πληρωθεί με απόφαση της Ο.Ε.
σε προηγούμενη συνεδρίασή της για υπηρεσίες που παρείχε. Στην προηγούμενη αμοιβή δεν
περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο; Είναι νέο έργο; Να μας ενημερώσετε σε ποιο περίπου ύψος θα
φτάσει η αμοιβή του κ. Ανδρέου; Το μόνο που αναφέρει η εισήγηση είναι η χρέωση ανά ώρα.
Γιατί η εισήγηση από 19/2 ήρθε για συζήτηση τώρα; Ζητάμε να αναβληθεί και να έρθει μία πιο
τεκμηριωμένη εισήγηση. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αυτό ήταν κατεύθυνση δικαστικής απόφασης από ετών, που με ευθύνη
της Διοίκησης καθυστέρησε απαράδεκτα…..
Σήμερα συμφωνούμε με την εισήγηση…..ενημερώνοντας πως για το συγκεκριμένο ζήτημα
υπάρχουν πολλοί δικηγόροι ικανοί να επιλεγούν.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Γεώργιο Ανδρέου,
Δικηγόρο Αθηνών, εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Ανδρέου - Δημήτριος Γ.
Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 27Α, ο οποίος θα συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στην υλοποίηση των με αριθμό 42/2019 και 195/2019
Αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για λύση και εκκαθάριση των εταιρειών με την
επωνυμία “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.” και “ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.”, αντίστοιχα.
(ii)Καθορίζει την αμοιβή του ως άνω δικηγόρου με βάση την υπ. αριθ. 376/2015 απόφαση της
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Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή ανάλογα με την
απασχόλησή του [χρονοχρέωση με ποσό 80 € ανά ώρα- συν το ΦΠΑ] και μετά από
πιστοποίηση των ωρών της εν λόγω απασχόλησης του, από σχετική βεβαίωση του αρμοδίου
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 604
ΘΕΜΑ 20ο:Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου βοηθήματος και διορισμός πληρεξούσιου
Δικηγόρου για λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.73232/378/12-05-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά την διεκδίκηση καθυστερούμενων μισθωμάτων κυλικείου…..
Δεν έχουμε αντίρρηση….. αν φυσικά εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες συνεννόησης.”
Ο κ.Αναγνωστάκης αναρωτήθηκε εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες εξωδικαστικής
λύσης για το εν λόγω θέμα.
Ο κ. Πρόεδρος υπογράμμισε : “να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση για το ότι ακριβώς έχει συμβεί
και να έρθει μια πιο τεκμηριωμένη εισήγηση”
Ο κ. Δούρος συμφώνησε ότι θα πρέπει να έχουν πληρέστερη ενημέρωση.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 605
ΘΕΜΑ 21ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας ,σχετικά με την Προσφυγή του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Δήμος
Δελφών”.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.13456/72/12-05-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά ανεξέλεγκτη εναπόθεση αποβλήτων σε ρέμα της περιοχής Ιτέας,
αρμοδιότητας του Δήμου……
Δεν έχουμε αντίρρηση.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Γρηγόριο Γαϊτάνη
του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 234], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 21ης Μαΐου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 24 Ιουλίου 2017 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ223/25 Ιουλίου 2017
Προσφυγή του Δήμου Δελφών, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

υποθέσεως.
(ii)Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου,με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 606
ΘΕΜΑ 22ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας ,σχετικά με την Προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ”.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.13457/73/12-05-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά πρόστιμο για εγκατάλειψη αποβλήτων, μετά την τοποθέτηση
ανεμογεννητριών στην περιοχή Κοκκάλια Ευρυτανίας….
Δεν έχουμε αντίρρηση….. Υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι ικανοί να
επιλεγούν πέραν του προτεινομένου.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο
του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 21ης Μαΐου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 2 Νοεμβρίου 2017 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ310/3 Νοεμβρίου 2017 Προσφυγή της
εταιρείας με την επωνυμία
“ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ”, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85€ υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 607
ΘΕΜΑ 23ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας ,σχετικά με την αγωγή του Δημητρίου Λύκου.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.13460/75/12-05-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Πρόκειται για ιδιοκτήτη εκσκαφέα που ισχυρίζεται πως συνέβαλε στην
αντιπλημμυρική προστασία του Μοσχοχωρίου….
Αν αυτό έγινε πραγματικά….. Να τοποθετηθούμε στο δικαστήριο ανάλογα για να εξοφληθεί ο
συγκεκριμένος.Δεν έχουμε αντίρρηση.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i)Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Βασιλική
Μπρόφα του Νικολάου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 283], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Βύρωνος αρ. 8, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 21ης Μαΐου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 10 Ιουλίου 2017 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ208/14 Ιουλίου 2017 αγωγή
που άσκησε ο Δημήτριος Λύκος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.
(ii)Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου,με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 530,72 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134€ παράσταση συν 134 € υπόμνημα-προτάσεις],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 428 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 608
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’ αριθ.76033/1365/07-05-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων,«Κατολισθήσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο -Πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος
της Ν.Ε.Ο. Ιτέας-Αντιρρίου της Π.Ε. Φωκίδας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.81057/1480/07-052020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. την 76033/1365/07-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΙΧ7ΛΗ-Α8Ψ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας για εκτέλεση επειγουσών εργασιών απομάκρυνσης κατολισθήσεων στην Ν.Ε.Ο.
Ιτέας-Αντιρρίου της Π.Ε. Φωκίδας
2.την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, ήτοι την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων
του ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΦΜ: 153150129 για την Ν.Ε.Ο. Ιτέας-Αντιρρίου που θα
εκτελέσουν τις εργασίες απομάκρυνσης των κατολισθήσεων λόγω έκτακτης ανάγκης και
εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης.

ΑΔΑ: ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 609
ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 17-02-2020 έως 29-02-2020, της Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.82462/268/11-05-2020
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 τη δαπάνη στους:
1. ΘΑΝΟ ΔΗΜΟ
ποσού 10.849,80€ με ΦΠΑ 24%, που εργάσθηκε στις
17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29 Φεβρουαρίου 2020 για τον αποχιονισμό και την
φόρτωση άλατος από την διασταύρωση Αμφίκλειας προς Φτερόλακα Κελλάρια.
2. ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ποσού 3.682,80€ με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε στις
19,20,21,22,27,28,29 Φεβρουαρίου για τον αποχιονισμό της Επαρχιακής οδού ΛιλαίαΕπτάλοφος –Δόκανο-Σκαμνό (Όρια Νομού προς Αράχοβα.
3. ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ποσού 2.250,60 με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε στις
20,21,22,27,28 Φεβρουαρίου 2020 για τον αποχιονισμό, την μεταφορά και φόρτωση άλατος
στην Επαρχιακή οδό Καλοσκοπή,Ορια Νομού προς Παύλιανη-Μαυρολιθάρι,Καστριώτισσα.
4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ποσού 2.114,20€ με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε
στις 20,21,22,28,29 Φεβρουαρίου 2020 για την φόρτωση άλατος και τον αποχιονισμό στην
Επαρχιακή Οδό Τείχιο-Παλιοξάρι-Ποτιδάνια-Στίλια.
5. ΤΡΙΒΗΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ποσού 4.569,40 με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε στις
19,20,21,22,23,25,27,28 Φεβρουαρίου 2020 για την φόρτωση άλατος και αποχιονισμό στην
Επαρχιακή Οδό Πενταγιόι-Διχώρι-Κριάτσι-Αρτοτίνα-Όρια Νομού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 610
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας και
Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού
14.149.742,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με την χρήση ΕΣΗΔΗΣ, β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης του διαγωνισμού,της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.76009/2415/14-05-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α)τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 14.149.742,66€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με την χρήση ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)]
Η δαπάνη της θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Κ.Α.Ε.
0821 του Ε.Φ. 073 και θα κατανέμεται κατά οικονομικό έτος ως εξής:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 :
1.818.868,06€ με ΦΠΑ 24%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 :
4.092.453,14€ με ΦΠΑ 24%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 :
4.092.453,14€ με ΦΠΑ 24%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 :
4.145.968,31€ με ΦΠΑ 24%
Β) τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
διακήρυξης.
2.Ορίζει το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας ως
υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 611
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
Φάνης Σπανός

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αριστείδης Τασιός
Δημήτριος Βουρδάνος
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Νικόλαος Μπέτσιος
Αναστάσιος Χρονάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ουρανία Ντριβαλά

