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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 12ης Μαϊου 2020
Αριθμός Πρακτικού 16

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 12 Μαϊου 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 (από την έναρξη μέχρι και το
10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) και προεδρεύοντος (από το 11ο θέμα μέχρι και τη λήξη της
συνεδρίασης) του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η).Δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 81081/621/07-05-2020 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. 15/05-05-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη»,
Προϋπολογισμού : 220.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και
ασφαλτόστρωση παράκαμψης Μοδίου»προϋπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού, διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών
«Κοπή κλαδιών και χόρτων στο οδικό δίκτυο Βοιωτίας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,
συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού
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ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση α) της δημοπράτησης και κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση
βλαβών της Εθνικής οδού “Χαλκίδας-Ιστιαίας-Αιδήψου” στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο ΙστιαίαςΑιδηψού Νομού Εύβοιας»προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ,
του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το
Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β) της πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και
των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ) του ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ)την εξουσιοδότηση για σύσταση
Επιτροπής Διαγωνισμού/διενέργειας του εν λόγω έργου.
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου
με τίτλο: “Αντιμετώπιση καταπτώσεων
κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο-διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος-Πλατάνα)μετά τα έντονα
καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-1-2020 (Θεομηνίες «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)”
προϋπολογισμού 15.320.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας
ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:«Κατασκευή έργων διευθέτησης οριοθετημένου
τμήματος Σαρανταποτάμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων» , Π.Ε. Εύβοιας
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) του 2ου ΑΠΕ, β) της χρήσης των επί έλασσον δαπανών και γ) του 2ου
ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συνολική βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και της
εμπρόσθεν αυτής διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου»
ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Οριοθέτηση χειμάρρων
Αντιπλημμυρικά Έργα Νότιας Εύβοιας»
ΘΕΜΑ 10ο:Ανάκληση της αριθμ. 87/21-1-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά
με την ανάθεση ή μη του έργου: «Στεγανοποίηση & αποκατάσταση παροχετευτικότητας
καναλιού Υλίκης Κάστρου» προϋπολογισμού 2.700.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 11ο: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 12ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020».
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 13ο:Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 516/28-4-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
“Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο
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κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση διόρθωσης ως προς τον τίτλο του διαγωνισμού του 19ο θέματος του 14ου
πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση αλλαγής επωνυμίας σε σύμβαση μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για
την«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
220.000,00€ με Φ.Π.Α., και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών
φαινομένων στο Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00€ με ΦΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση δαπάνης
για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 04-02-2020 έως 09-02-2020) της Π.Ε.Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-012020 έως 31-12-2020 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του
μνημονίου συνεργασίας.»
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.74282/210/26-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι λόγω
κατάπτωσης στο ΕΟΔ Κρέντη - Βαρβαριάδα)της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67099/215/6-4-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από
βροχοπτώσεις και πλημμύρες , από τις 4/4/2020 σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας λόγω εκτάκτων
καιρικών φαινομένων.Π.Ε. Εύβοιας
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση συμπληρωματικής 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020
της Π.Σ.Ε.
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 στο χώρο παραβρέθηκε ο Πρόεδρος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης Τασιός και
ο κ.Βασίλειος Σιαλμάς, ενώ μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος
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Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή,Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία
Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος
Χρονάς .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου με φυσική παρουσία στο χώρο, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών
και Μεταφορών Π.Σ.Ε. και
2.Ο κ. Βούλγαρης Αντώνιος Περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης “Ελεύθερη Στερεά”μέσω
“e-presence”
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που κατέθεσαν
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση»,και «Πατρίδα μας η
Στέρεα» , δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις τους και είναι οι
κάτωθι:
«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γενικότερο πολιτικό σχόλιο.
Μετά την πανδημία του Κορονοϊού…..η «επόμενη μέρα» για το λαό είναι η οικονομική κρίση…..
τα «έκτακτα» αντεργατικά μέτρα που μονιμοποιούνται…… η ανεργία και η ανασφάλεια….. οι
δεκάδες αντιλαϊκοί νόμοι που σχεδιάζει η κυβέρνηση το επόμενο τρίμηνο…. η πολιτική στην
Υγεία, που αφήνει εκτεθειμένο το λαό, ειδικά μπροστά σε ένα νέο κύμα της πανδημίας.
Απέναντι στην επίθεση που κλιμακώνεται, το σύνθημα «Δεν θα πληρώσει ο λαός την κρίση τους
» μπορεί να εκφράσει ευρύτερες εργατικές - λαϊκές δυνάμεις.
Συνενώνει λαϊκές δυνάμεις στον αγώνα για να μπουν εμπόδια στα αντιλαϊκά μέτρα της
κυβέρνησης και να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο.
Για να δυναμώσει η αντίσταση στο κράτος και την ΕΕ, που στηρίζουν τα μονοπώλια και την
ολιγαρχία του πλούτου….. Για να πάρουν αποφασιστική απάντηση όλοι οι διαχειριστές του
συστήματος, που συμβάλλουν στην συνεχιζόμενη εκμετάλλευση και καταπίεση του λαού.
Για το Νομοσχέδιο
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις»
Με το πρόσχημα της «διαβούλευσης», που δήθεν προηγήθηκε, η Κυβέρνηση κατέθεσε ένα
διαφορετικό σε έκταση και περιεχόμενο νομοσχέδιο από αυτό που αναρτήθηκε.
Δημοσίευσε ένα νομοσχέδιο 66 άρθρων για να καταθέσει τελικά ένα πολύ μεγαλύτερο 130
άρθρων ….. με το Κεφάλαιο των «Λοιπών Διατάξεων» να διογκώνεται κατά 33 άρθρα, που
προωθήθηκε αιφνιδιαστικά και με συνοπτικές διαδικασίες.
Πρόκειται για ένα Νομοσχέδιο «οδοστρωτήρα» πάνω στα όποια υπολείμματα περιβαλλοντικής
προστασίας απόμειναν από το περιβαλλοντοκτόνο έργο των προηγούμενων αστικών
κυβερνήσεων.
Στόχος του είναι να επιταχύνει παραπέρα την υλοποίηση των αντιλαϊκών επιχειρηματικών
σχεδίων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων…. να διευρύνει το πεδίο δράσης τους και να
εγγυηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια τα κέρδη τους.
Με την παρέμβαση μας αυτή διατυπώνουμε την πρόταση συζήτησης του θέματος στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Για τις μαζικές απολύσεις στην ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε
Η ανακοίνωση της απόλυσης 280 εργαζομένων από την Εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε
αποτελεί σοβαρό πολιτικό πρόβλημα και έχει επείγοντα χαρακτήρα.
Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε…. Μια τέτοια εταιρεία, με τεράστια κέρδη και προοπτικές, να
πετάει, με πρόσχημα την πανδημία του Κορονοϊού και τις δήθεν οικονομικές δυσκολίες, 280
εργαζόμενους στον δρόμο.
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Τεράστια είναι η ευθύνη των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, που έφτιαξαν
και συντήρησαν το νομικό πλαίσιο που αφήνει τέτοια περιθώρια αυθαιρεσιών στα μονοπώλια και
τους κεφαλαιοκράτες.
Τεράστιες είναι οι ευθύνες της Κυβέρνησης, που στα λόγια προστατεύει την εργασία αλλά στην
πράξη προσφέρει τις υπηρεσίες της στο να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται απολύσεις
εργαζομένων.
Κατά την άποψή μας, το να εκφράζουμε γενικόλογα την συμπαράσταση μας στους εργαζόμενους,
αποτελεί καθαρή υπεκφυγή και υποκρισία…. Ξεκάθαρη προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών
που έχουν, όσοι στην ουσία στηρίξαν και στηρίζουν την αυθαιρεσία του μεγάλου κεφαλαίου….
Συσκότιση της πραγματικότητας.
Για αυτόν τον λόγο δεν προτείνουμε ένα κάποιο ψήφισμα, που θα σας έβγαζε από την δύσκολη
θέση.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ….Καταδικάζουμε απερίφραστα τις πολιτικές επιλογές των μέχρι
σήμερα κυβερνήσεων και της σημερινής, που άφησαν τους εργαζόμενους έρμαια στην
εκμετάλλευση των μονοπωλίων.
Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες συνέπειες, που θα έχουν οι απολύσεις στην περιοχή της Εύβοιας
και κυρίως του Μαντουδίου, η οποία από καιρό φθίνει, παρά την ανάπτυξη που
πολυδιαφημίζετε….. απευθυνόμαστε στον λαό της περιοχής ….. Τον καλούμε να βγάλει τα
πολιτικά του συμπεράσματα και να οργανώσει τον αγώνα του :
•
Για την ακύρωση όλων των απολύσεων.
•
Για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων ( μονίμων και εργολαβικών )
στην ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε
•
Για την αποτροπή την παραπέρα αύξησης της ανεργίας στην περιοχή…
Πρόταση για ειδική μέριμνα γύρω από τα μαθητικά δρομολόγια
Την περίοδο της πανδημίας του Κορονοϊού.
Είναι γνωστό πως η μετακίνηση – μεταφορά των μαθητών είναι ευθύνη και υποχρέωση της
Περιφέρειας.
Σε αυτή την βάση και με γνώμονα τις οδηγίες των αρμόδιων επιστημόνων για αποφυγή του
οποιουδήποτε συγχρωτισμού, οφείλουμε να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα ασφαλών μετακινήσεων.
Σε αυτή την βάση κάθε αρμόδια υπηρεσία, κάθε Περιφερειακής Ενότητας, οφείλει να φροντίσει :
•
Για διάθεση ατομικών μέσων προστασίας στην διάρκεια των μετακινήσεων.
•
Για αύξηση των προβλεπόμενων δρομολογίων λεωφορείων και ταξί, ύστερα από
επείγουσα μελέτη κατά περίπτωση, ώστε να μην συνωστίζονται οι μετακινούμενοι μαθητές.
«Πατρίδα μας η Στέρεα»
Θέμα προς ενημέρωση
Σας ενημερώνουμε για το θέμα το οποίο θα ζητήσουμε να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο
του Μαΐου ,θέμα το οποίο είχε ζητηθεί από όλες τις παρατάξεις και η συζήτηση του ακυρώθηκε
λογω πανδημίας.
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Έχοντας στη σκέψη μας την προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, το οποίο
υπέστη τεράστια ζημιά την προηγούμενη χρονιά από εκτεταμένες δακοπροσβολές σε
ολόκληρη τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως απόρροια
της αναποτελεσματικής
εκτέλεσης του προγράμματος της δακοκτονίας και η οποία έχει οδηγήσει στη μείωση της
ποσότητας και στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιοκάρπου και του λαδιού με σημαντικές
συνέπειες στο αγροτικό εισόδημα, στην αγροτική οικονομία και κατ’ επέκταση στην παραγωγική
ανασυγκρότηση των νομών και γενικά της Περιφέρειας η οποία χαρακτηρίζεται και ως
ελαιοπαραγωγική περιοχή,
ζητούμε την συζήτηση ως θέμα ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
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Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την έναρξη της περιόδου δακοπροστασίας των ελαιοκτημάτων, η
οποία προσδιορίζεται από τους ειδικούς επιστήμονες με την έναρξη των ψεκασμών το πρώτο
δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε έτους, «με την γενική έφοδο καταστροφής των πρώτων
ατόμων, αρχικών γεννητόρων περιόδου (λευκής γενιάς) με γενική διαβροχή που πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί πριν την πήξη του πυρήνα».
Η Δακοκτονία αλλά και η προστασία της ελαιοκαλλιέργειας από ασθένειες οι οποίες προέρχονται
και από τις κλιματικές αλλαγές, απαιτεί νέες καινοτόμες πρακτικές, συνεργασίες και συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικούς και Πανεπιστημιακούς φορείς .
Η Περιφέρεια οφείλει να προστατέψει τους ελαιοπαραγωγούς της ,να χρησιμοποιήσει με
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τους δημόσιους πόρους που διανέμονται από το ΥΠΑΑΤ, τις
εισφορές των ελαιοπαραγωγών και τους ιδίους πόρους της και να κατοχυρώσει πρακτικές και
διαδικασίες που θα εφαρμόζονται ρητά από τους εργολάβους/αναδόχους σε όλη την διάρκεια
της δακοκτονίας.
Η Περιφέρεια είναι υπεύθυνη ώστε να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση των διαδικασιών
καταπολέμησης του δάκου, ιδιαίτερα φέτος με τα ειδικά θέματα που δημιουργήθηκαν από τον
κορονοϊό.
Υπήρχε δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής, κατόπιν αιτήματος όλων των παρατάξεων, να
συζητηθεί το θέμα της Δακοκτονίας στο Π.Σ, αλλά λόγο πανδημίας ακυρώθηκε.
Βάση όμως της πορείας των διαγωνιστικών διαδικασιών ,διαπιστώνεται ότι:
 Ότι οι περιφερειακές ενότητες έχουν διαφορετικές ταχύτητες και ολοκλήρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών, γεγονός που δείχνει την έλλειψη γενικού συντονισμού και
σχεδιασμού.
 Μειωμένη συμμετοχή εργολάβων/εταιρειών στην διαγωνιστική διαδικασία τόσο των
δακοπαγίδων όσο και των δολωματικών ψεκασμών, γεγονός που αποδεικνύει την
αδυναμία των διοικήσεων να κινητοποιήσουν εταιρείες ή γραφειοκρατική ακαμψία για
ελαστικότερους όρους που αναφέρονται και στην βασική νομοθεσία.
 Η παράταση των διαγωνιστικών διαγωνισμών, όπως χαρακτηριστικά γίνεται στην ΠΕ
Βοιωτίας, λόγω μη συμμετοχής εργολάβων /αναδόχων οδηγεί έμμεσα σε «διαδικασία
αναθέσεων» ή «διευκολύνσεων» ,γεγονός που καθιστά την όλη εξέλιξη προβληματική .
 Η Περιφερειακή Αρχή εάν και είχε την δραματική εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς που
καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος των ελαιώνων με πολλές συνέπειες στο εισόδημα
των ελαιοπαραγωγών, καθυστέρησε την διαδικασία και κυρίως δεν επιτάχυνε τις
ενδιάμεσες διαδικασίες των διαγωνισμών ,δεν οργάνωσε την διοικητική δομή ώστε να
επισπευτούν συνολικά οι διαδικασίες, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκεται σε εκτός ορίων
όταν αρχές Ιουνίου θα πρέπει να γίνει ο πρώτος ψεκασμός.
Η παράταξη μας «πατρίδα η Στερεά» έχει καταθέσει τις προτάσεις της στην Οικονομική Επιτροπή
ως το όργανο που λειτουργούσε θεσμικά κατά την περίοδο της πανδημίας παρακολουθεί τις
εξελίξεις σε όλους τους Νομούς και
ΖΗΤΑ όπως το θέμα της Δακοκτονίας συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να μην
βρεθεί σε κίνδυνο για μια ακόμη φορά το εισόδημα των αγροτών.
Στα μέλη της Επιτροπής προωθήθηκε επίσης από την κα Μπατζελή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ενημερωτικό έγγραφο από τον κ. Γεώργιο Μάρκου καθώς και το Πρακτικό του
Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς που αφορά διοικητικές μεταβολές
που συνέβησαν στον υπαλληλικό χώρο της Π.Ε. Εύβοιας.
Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Έστειλα το ενημερωτικό σημείωμα -3 έγγραφα-του Γ.Μάρκου να
συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης διότι ως προεδρεύων και ως Περιφερειάρχης πρέπει να
δεσμευτείτε ότι δεν υπάρχει θέμα στην επισήμανση του ότι: «Το Συμβούλιο εξέδωσε πρακτικό για
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κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οποία πρακτικά, διαπιστώθηκε η μη
συμμόρφωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς τις ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις και
κλήθηκε η Περιφέρεια να συμμορφωθεί εντός τριμήνου από την επίδοση σε αυτή των πρακτικών,
ήτοι μέχρι τις 14 Μαίου 2020, επανατοποθετώντας τον Μάρκου Γεώργιο στη θέση του
προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, την Ιωαννίδου Περσεφόνη στη θέση του
προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον Λολακά Αναστάσιο στη
θέση του προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας.
Να επαναφέρει δηλαδή την αρχική νόμιμη υπηρεσιακή κατάσταση των προϊσταμένων.
Ήδη η τρίμηνη ταχθείσα από το δικαστήριο προθεσμία προς συμμόρφωση της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, βαίνει άπρακτη προς εκπνοή στις 14/5/2020».
Διότι θα πρέπει να αναλάβετε και την Νομική δέσμευση και υποχρέωση για τις αποφάσεις της
Ο.Ε.”
Ο κ. Πρόεδρος για το έγγραφο του κ. Μάρκου ανέφερε ότι βρίθει ανακριβειών.Το Δικαστήριο
είχε γίνει πρωθύστερα των αποφάσεων και η Διοίκηση έχει συμμορφωθεί πλήρως με την
απόφαση αυτή.
Ο κ. Αναγνωστάκης ζήτησε να μάθει εάν έχει σταλεί προς το Συμβούλιο Συμμόρφωσης
έγγραφο της Περιφέρειας το οποίο να δηλώνει τη συμμόρφωσή της.
Ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι δεν υπάρχει θέμα κύρους της Διοίκησης και ότι θα σταλεί στα
μέλη κάθε σχετικό έγγραφο.
Σχετικά με το θέματα που κατέθεσε ανωτέρω ο κ. Χρονάς, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι όσον
αφορά τα μαθητικά δρομολόγια έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών περισσότερη
ενημέρωση.
Η κα Μπατζελή ζήτησε να τεθούν σε επόμενα Περιφερειακά Συμβούλια τα θέματα
αποβιομηχανοποίησης της μετά κορωνοϊου εποχής δεδομένου ότι εκτός της ΤΕΡΝΑ και από
άλλες τρεις βιομηχανικές μονάδες δημιουργούνται και άλλα ζητήματα , οικονομικά, κοινωνικά
κ.α. για τα οποία πρέπει να αναφερθούν στην κεντρική Διοίκηση ώστε η Στερεά Ελλάδα μην
βρεθεί μπροστά σε μια μεγάλη ανεργία.
Ο κ. Αναγνωστάκης πρότεινε να γίνει μια ημερήσια διάταξη με κυρίαρχα ζητήματα όπως είναι ο
νέος νόμος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και αυτά που ανέφεραν παραπάνω ο κ. Χρονάς
και η κα Μπατζελή σχετικά με την περιφερειακή οικονομία,τον τουρισμό, την απασχόληση και
την στήριξη των θέσεων εργασίας στη ΛΑΡΚΟ, στην ΤΕΡΝΑ καθώς και σε άλλες βιομηχανικές
μονάδες.
Ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο θέμα της ΤΕΡΝΑ τις
προηγούμενες ημέρες και ότι ασχολείται σχετικά.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Διαβίβαση απόψεων επί της από 3-5-2020 Προδικαστικής Προσφυγής
της εργοληπτικής επιχείρησης «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. A.G.T.
CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.» με ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 540/05-05-2020 κατά της υπ’ αρ. 437/2020 (Αρ.
Πρακτ. 12/07-04-2020, ΘΕΜΑ 3ο, ΑΔΑ: ΩΜΞΡ7ΛΗ-ΔΧΜ) απόφασης της Ο.Ε. της Π.Σ.Ε. περι
έγκρισης του Πρακτικού αποσφράγισης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 86422
του έργου “Συντήρηση – Αποκατάσταση Τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών
περιοχής Δήμων Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου”
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός υπάρχουν περιορισμένες χρονικές προθεσμίες
για τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.
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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 558
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Διαβίβαση απόψεων επί της από 3-5-2020 Προδικαστικής Προσφυγής
της εργοληπτικής επιχείρησης «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. A.G.T.
CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.» με ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 540/05-05-2020 κατά της υπ’ αρ. 437/2020 (Αρ.
Πρακτ. 12/07-04-2020, ΘΕΜΑ 3ο, ΑΔΑ: ΩΜΞΡ7ΛΗ-ΔΧΜ) απόφασης της Ο.Ε. της Π.Σ.Ε. περι
έγκρισης του Πρακτικού αποσφράγισης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 86422
του έργου “Συντήρηση – Αποκατάσταση Τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών
περιοχής Δήμων Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου”
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 79483/2408/11-052020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ότι η “Στερεά Υπεροχής” αποδέχεται την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “ Επί της προσφυγής: Νομίζω ότι δικαιολογείται το κατεπείγον
διότι έχουν δέκα ημέρες προθεσμία να απαντήσουν οι υπηρεσίες και να σταλεί ο φάκελος στην
Προδικαστική Αρχή(ΠΑ).
Επί της ουσίας δεν μπορούμε δε να έχουμε πλήρη άποψη διότι και η προσφεύγουσα δεν
επικαλείται μόνο εσφαλμένη αξιολόγηση αλλά και προβλήματα ασαφειών και αντιφάσεων στη
διακήρυξη. Να αποσαφηνιστεί ότι στο ενδεχόμενο ασαφειών εκείνο που υπερισχύει είναι οι
διαγωνιστικές διατάξεις του Νόμου. Και εκεί θα στηριχθεί και η προσφεύγουσα εταιρεία .Εξάλλου
η Οικονομική Επιτροπή καταθέτει απόψεις δεν κρίνει την προσφυγή. Η Προδικαστική Αρχή θα
κρίνει.
Θεωρώ όμως αναγκαίο όπως, κρίνουμε τις διαδικασίες και την ενημέρωση μας βάση
εισηγήσεων τους που μας καταθέτουν οι Υπηρεσίες ώστε η Οικονομική Επιτροπή να λαμβάνει
αποφάσεις με πλήρη επίγνωση των διαδικαστικών καταστάσεων ,των γεγονότων και των
αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα :
1.Στην εισήγηση της -11/05/20- στην 2η παράγραφο αναφέρει για εισήγηση επί ορθόν, εισήγηση
που δεν έχουμε, δηλ. δεν γνωρίζουμε τι αλλάζει σε σχέση με την αρχική εισήγηση. Προφανώς θα
μας την στείλετε ,να την γνωρίζουμε κατά την σημερινή σύσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής
2.Στο Πρακτικό που επισυνάπτεται δεν έχει ανάλυση των απόψεων και των δυο μερών.
3.Βάση της εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που μας στείλατε –επανάληψη εις ορθόνφαίνονται οι ασάφειες για τις οποίες θα αποφασίσει και η Προδικαστική Αρχή.”
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Συμφωνούμε με την εισήγηση…..
Ζητάμε όμως διευκρινήσεις για την αναφερόμενη ορθή επανάληψη του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού και την ένσταση του προσφεύγοντος που δεν ήρθαν ολοκληρωμένα σε γνώση
μας…..”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1) Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να
συλλέξει και να αποστείλει στην Α.Ε.Π.Π. τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και λοιπά
στοιχεία, καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη δέουσα ενέργεια που αφορά την από 3-52020 Προδικαστική Προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. A.G.T. CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.».
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2) Αποδέχεται τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ»
με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:86422, όπως αυτές αποτυπώνονται στο από 11-05-2020 (Ορθή
Επανάληψη) έγγραφο της και την αποστολή τους στην Α.Ε.Π.Π.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 559
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 15/05-05-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 15/05-05-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 560
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 2ο:Παράταση Προθεσμίας του έργου : «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη»,
Προϋπολογισμού : 220.000,00 € (με ΦΠΑ ),Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 78136/3910/04-052020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε : “Τα επιχειρήματα για την συγκεκριμένη παράταση είναι βάσιμα….. Δεν
έχουμε αντίρρηση.
Ζητάμε, όμως η Τεχνική υπηρεσία να μας εξηγήσει γραπτά γιατί υπήρξε τόση καθυστέρηση στην
υλοποίηση του έργου όταν :
 Η δημοπράτηση, η αναλυτική διακήρυξη καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του
έργου εγκρίθηκαν με την 540/2019 , Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 12-3-2019.
 Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 31-5-2019
 Στις 8 -10 - 2019, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του.
 Στις 8 – 01 - 2020 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με τον μειοδότη του έργου.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση
δρόμου Ζέλι-Αταλάντη» κατά ογδόντα τρείς (83) ημερολογιακές ημέρες πέραν της
εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 31-7-2020 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 561
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και
ασφαλτόστρωση παράκαμψης Μοδίου»προϋπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.78811/3982/0405-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν εργασίες συντήρησης και
βελτίωσης της παράκαμψης Μοδίου από τα κατολισθητικά φαινόμενα που προέκυψαν κατά την
εκτέλεση του έργου στον επαρχιακό δρόμο ΠΑΘΕ-Ρεγγίνι-Μόδι-Π.Ε.Ο., Λαμίας-Αθηνών.
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Δεν έχουμε αντίρρηση.”
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 έργου
«Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση παράκαμψης Μοδίου»προϋπολογισμού
2.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας
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 τον Αν. Προϊστάμενο 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.
4.Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις
και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες,
στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή συμπληρωματικών
πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση αποδοχής αιτήματος
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο
υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α
διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο
4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων,
άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου,
άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3 διακήρυξηςΚοινοποίηση 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 562
ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού, διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών
«Κοπή κλαδιών και χόρτων στο οδικό δίκτυο Βοιωτίας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,
συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 73827/2025/04-05-
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2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Ψηφίζουμε λευκό. Είναι έργο προσφοράς υπηρεσιών, δεν
υπάρχει πλήρης εισήγηση και περιγραφή των έργων, των περιοχών ,του χρονικού
διαστήματος .Είναι αναγκαίο δε να έχουμε εισήγηση και των συνολικών ποσών και έργων που
έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από την αρχή της περιφερειακής περιόδου για να έχουμε
συνολική εικόνα των δαπανών και των έργων ανά Περιφερειακή Ενότητα. Έτσι ώστε να
μπορούμε να σχεδιάζουμε δράσεις αλλά και ούτε να τις ελέγχουμε. Αν μετά την παρατήρηση δεν
έχουν ολοκληρωμένες εισηγήσεις εργασιών, θα καταψηφίζουμε.”
Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό αναφέροντας ότι θα πρέπει να έχουνε καλύτερη και
συνολικότερη εικόνα του εν λόγω έργου.
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Πριν καταλήξει η Οικονομική Επιτροπή …. Να αποσαφηνιστεί αν
καλύπτονται όλες οι ανάγκες του νομού.
Να δοθούν τα συγκεκριμένα σημεία που θα γίνουν εργασίες μια και η αόριστη αναφορά στην
κρίση της υπηρεσίας δεν μας καλύπτει…..
Διαφορετικά….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει:
α)τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Κοπή κλαδιών
και χόρτων στο οδικό δίκτυο της Βοιωτίας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού
προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Κ.Α.Ε. 9779
του ΕΦ 05.071
β)τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο
διακήρυξης.
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 563
ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση α) της δημοπράτησης και κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση
βλαβών της Εθνικής οδού “Χαλκίδας-Ιστιαίας-Αιδήψου” στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο ΙστιαίαςΑιδηψού Νομού Εύβοιας»προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ,
του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το
Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β) της πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και
των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ) του ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ)την εξουσιοδότηση για σύσταση
Επιτροπής Διαγωνισμού/διενέργειας του εν λόγω έργου.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 78851/2390/Φ.Ε./04-052020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Ψηφίζουμε υπέρ. Η διαγωνιστική διαδικασία του έργου ως εκτάκτου
ανάγκης είναι εντός χρονικών ορίων ενώ διερευνήθηκε η λίστα των προσκεκλημένων
κατασκευαστικών εταιρειών.”

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε υπέρ της εισήγησης με την επισήμανση ότι έγιναν δεκτές
προηγούμενες παρατηρήσεις ως προς τον αριθμό συμμετεχόντων στη διαδικασία.
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Ταυτόχρονα, ζητάμε πληροφορίες για το που βρίσκεται η διαδικασία αποζημίωσης των
πληγέντων που καταγράφηκαν.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α)τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών της Εθνικής οδού
“Χαλκίδας-Ιστιαίας-Αιδήψου” στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου μετά τα έντονα
καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού Νομού Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α. που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 866 με ενάριθμο 2020ΕΠ86600000), με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32,
του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019,
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
β)τη πρόσκληση προς τους Οικονομικούς Φορείς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης για την
επιλογή αναδόχου του ανωτέρου έργου.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να προβεί
στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού/Διενέργειας της ανάθεσης με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο του άρθ.32Α του Ν.4412/2016
(όπως προστέθηκε με το άρθ. 43, παρ. 1 του Ν.4605/19) και την απόφαση
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τα μέλη θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 564
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου
με τίτλο: “Αντιμετώπιση καταπτώσεων
κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο-διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος-Πλατάνα)μετά τα έντονα
καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-1-2020 (Θεομηνίες «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)”
προϋπολογισμού 15.320.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.78875/2392/Φ.Ε./04-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε υπέρ της εισήγησης με την επισήμανση της επικαιροποίησης της
μελέτης με βάση τα τελευταία γεωλογικά φαινόμενα.
Η κα Μπατζελή ανέφερε: “ Εκ πρώτης όψεως δεν αναφέρεται κάτι για τις τροποποιήσεις της
μελέτης μετά την μεγάλη τελευταία κατολίσθηση. Θα χρειαστούν διευκρινήσεις για το που άλλαξε
η μελέτη και ενημέρωση από τους μελετητές. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα λυθεί οριστικά με
την εν λόγω μελέτη.
Βλέπω ότι το έργο περιορίζεται στην ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευβοίας
και όχι της Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας.
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Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται αναλυτική περιγραφή του έργου που προτείνεται από την μελέτη,
μετά και τις τελευταίες κατολισθήσεις για να ξέρουμε πως προχωράνε.
Βάση της παρουσίασης των ερωτημάτων μας και των απαντήσεων που λάβαμε από τον
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε.Εύβοιας (;) τονίζουμε ότι μας απαντήθηκε:
«Σχετικά με το τμήμα που έγινε η νέα αυτή σημαντική κατολίσθηση, εξαιτίας των έντονων και
ακραίων καιρικών φαινομένων, αυτό δεν είχε εμφανίσει κατολισθητικά φαινόμενα κατά το
παρελθόν, και συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη μόνο για την προστασία της οδού από την
κατάντη πλευρά της θάλασσας (με κατασκευή πασσαλότοιχων). Για το λόγο αυτό, ήδη η
Υπηρεσία μας έχει έρθει σε επικοινωνία με τον μελετητή, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην
μελέτη του ανωτέρου έργου της οριστικής αποκατάστασης (με προϋπολογισμό 15,32 εκ ευρώ)
και η προστασία αυτού του τμήματος από την ανάντη πλευρά της οδού».Τι έχει γίνει, έχει
προχωρήσει;
Εκτιμάμε ότι θα πρέπει να γίνει:
 Συμπλήρωση και αναθεώρηση της τρέχουσας μελέτης σε όλο το μήκος του
δρόμου έτσι ώστε να συμπεριλάβει και το σημείο της πρόσφατης σοβαρής
κατολίσθησης.
 Συνολική γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη της περιοχής των κατολισθητικών
φαινομένων από Στόμιο έως Πλατάνα με την πρόβλεψη και εν συνεχεία εκτέλεση
έργων σταθεροποίησης του εδάφους.
 Εμπλοκή όλης της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην παρακολούθηση,
αξιολόγηση των μελετών και στην εποπτεία της εκτέλεσης των έργων. Συνδρομή
όπου χρειαστεί και του Υπουργείου με βάση την αρχή της επικουρικότητας εάν
κάτι από όλα αυτά υπερβαίνει τις δυνατότητές τους.
 Συμπερίληψη στις συμβάσεις ανάθεσης των έργων και της υποχρέωσης του
κατασκευαστή να έχει την ευθύνη της συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα
μετά την παράδοση στην χρήση και συνεπώς αυτό να αποτελέσει μέρος των
τευχών δημοπράτησης από την αρχή.”
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Εφόσον παίρνει υπόψη της την πραγματική κατάσταση και τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν μέχρι πριν 1,5 μήνα…….. Δεν έχουμε αντίρρηση…..”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: “Αντιμετώπιση
καταπτώσεων κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο-διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (ΟξύλιθοςΠλατάνα)μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-1-2020 (Θεομηνίες
«ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)”, προϋπολογισμού 15.320.000,00 € με Φ.Π.Α, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ 2020 και τη ΣΑΕΠ 866
(με ενάριθμο 2020ΕΠ86600001), με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου
27 του Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016) &
 τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως την Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται
και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:
 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία
(τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση).
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 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και τη μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, εάν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με
το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και
να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.
 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, το σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της
διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε όλους
τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός
ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.i) της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να του
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή
του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 565
ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:«Κατασκευή έργων διευθέτησης οριοθετημένου
τμήματος Σαρανταποτάμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων» , Π.Ε. Εύβοιας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.80126/2416/Φ.Ε./06-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι ήταν αδικαιολόγητη η παράλειψη εκ
μέρους της υπηρεσίας στην μελέτη, η πρόβλεψη για την απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής
του έργου.
Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Ψηφίζουμε λευκό. Λόγω έλλειψης στοιχείων, ανεπαρκούς
εισήγησης αλλά και ανεπαρκούς αρχικής μελέτης με προβλέψεις των τεχνικών υπηρεσιών
απρόβλεπτων αλλά και κόστους έργων.
Επιπλέον δεν είναι σαφές για το ποιος θα πρέπει να πληρώσει το κόστος της μεταφοράς και
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απόρριψης προϊόντων εκσκαφής, βάση του χρόνου υπογραφής της σύμβασης και του νομικού
πλαισίου που διέπει την διαδικασία αυτή. Σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες δεν έχει γίνει
αντίστοιχη παρέμβαση και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια.”
Ο κ Χρονάς ανέφερε: “Πως εξηγούνται τα αναφερόμενα στην αιτιολόγηση του Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης και οι λάθος υπολογισμοί στις επιμετρήσεις ;
Γιατί η αρχική σύμβαση με τον εργολάβο δεν προέβλεπε την απομάκρυνση των μπάζων με δική
του ευθύνη, που σαν δαπάνη έφτασε τις 213.000 ευρώ….. αν και προβλεπόταν στους
περιβαλλοντικούς όρους της σχετικής μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ;
Πως αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα το Τεχνικό Συμβούλιο ;
Να δοθούν αυτές οι εξηγήσεις και να επανέλθουμε σε νέα συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής…… Διαφορετικά ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή έργων διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος
Σαρανταποτάμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 566
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) του 2ου ΑΠΕ, β) της χρήσης των επί έλασσον δαπανών και γ) του 2ου
ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συνολική βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και της
εμπρόσθεν αυτής διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου»
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.80130/2417/Φ.Ε./06-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ Χρονάς ανέφερε: “Ο Συγκεκριμένος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, προτείνει δαπάνη 24.500
ευρώ πέρα από την σύμβαση για την κάλυψη ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και μεταφοράς
αποβλήτων που δημιουργήθηκαν από τις κατασκευές και δεν πρόβλεπε η σύμβαση με τον
εργολάβο.
Διερωτόμαστε γιατί δεν πρόβλεπε η μελέτη τις συγκεκριμένες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και
την απομάκρυνση των μπάζων
Πριν εγκριθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας περιμένουμε εξηγήσεις από την υπηρεσία και τα
επιχειρήματα που έπεισαν το Τεχνικό Συμβούλιο.
Διαφορετικά….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει α) τον 2ο ΑΠΕ, β) τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και γ) το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«Συνολική βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και της εμπρόσθεν αυτής
διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 567
ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Οριοθέτηση χειμάρρων
Αντιπλημμυρικά Έργα Νότιας Εύβοιας»
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.80133/2418/Φ.Μ./06-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς
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την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Κατά την άποψή μας σωστά η υπηρεσία ζήτησε πρόσθετη μελέτη για
αντιπλημμυρικά έργα του Λήλαντα στον παραλιακό οικισμό…..
Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Πρέπει να ολοκληρωθεί όμως να προβλεφθεί μελέτη για την προστασία του υγροβιότοπου της
περιοχής, που άλλωστε επισημαίνεται και από μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης: «Οριοθέτηση χειμάρρων Αντιπλημμυρικά Έργα
Νότιας Εύβοιας»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 568
ΘΕΜΑ 10ο:Ανάκληση της αριθμ. 87/21-1-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά
με την ανάθεση ή μη του έργου: «Στεγανοποίηση & αποκατάσταση παροχετευτικότητας
καναλιού Υλίκης Κάστρου» προϋπολογισμού 2.700.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51925/105/05-052020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτ/κού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η κα Μπατζελή ανέφερε : “Η θέση μας για την αναγκαιότητα του έργου αυτού αλλά και των
προϋποθέσεων που συνδέονται με τις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές αλλά και τον ρόλο
του Κωπαϊδικού πεδίου είναι γνωστές ,έχουμε αναφερθεί και καταθέσει τις θέσεις μας.
Για ότι αφορά την σημερινή διαδικασία εκτιμούμε ότι θα πρέπει να προστεθεί και ερώτημα βάση
του άρθρου 106 παραγράφου 5 ,βάση του οποίου η αναθέτουσα αρχή μετά από γνώμη του
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να αποφασίσει και την ματαίωση του έργου και την επανάληψη της
διαδικασίας με άλλους όρους.”
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με απόφαση της, μας
διατάσσει μέχρι τις 11/5/2020 να την ενημερώσουμε για το αν συμμορφώθηκε η Οικονομική
Επιτροπή στις Αποφάσεις της……
Ζητά να ανακαλέσουμε ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ακύρωση του
διαγωνισμού, επειδή εκτιμούσαμε πως η Περιφέρεια βλάπτεται οικονομικά……
Σε αυτή την κατεύθυνση να ενημερώσουμε και την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
προσπαθώντας να κινηθούμε εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
Δεν έχουμε αντίρρηση στην ανάκληση της απόφασης αφού αυτό είναι δικαστική απόφαση ……..
και να παραπεμφθεί το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο, παρότι η υπηρεσία δεν μας ενημέρωσε, ενώ
είχε την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών από τις 9/4/2020.
Παράλληλα, θεωρούμε απαραίτητο να διερευνηθεί η δυνατότητα να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο
μέσον για την προστασία των συμφερόντων της Περιφέρειας…..”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1)την ανάκληση της αριθμ. 87/21-1-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σε
συμμόρφωση με την απόφαση 411/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 367 του ν. 4412/2020 και
2) την παραπομπή του θέματος στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας,
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προκειμένου να εκφράσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 6 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 569
Ο κ. Προεδρος ζήτησε από τα μέλη να αποχωρήσει λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και στη
συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Αριστείδης Τασιός.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020,
Π.Ε.Εύβοιας.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 79152/2506/0505-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1.την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020,
για δαπάνες
πραγματοποιηθούν το 2020,ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

1

Επιστροφή παραβόλου στoν
Γαλιανό Παναγιώτη του Φιλίππου
λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 1460/Φ14/13-4-2020
της Δ/νσης Ανάπττυξης της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.31
99.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

τακτικού
που θα

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.946,50

500,00

222.090,87

500,00

222.090,87

219.644,37

1.946,50

219.644,37

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

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ

δαπάνη παρ. υπηρ.
επισκευής του ME
092348 IX της
Πολιτικής

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

2

Προστασίας της Π.Ε.
Εύβοιας που είναι εντ.
στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας
μηχ.εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της
Πολ.Προστασίας..."
με
υποέργο:"Προμήθεια
καυσίμων &
λιπαντικών οχημ.&
μηχ.εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2019-2020"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
73545/2235/22-42020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας
δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή δυναμό του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
092348 ΙΧ που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας
μηχ.εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της
Πολ.Προστασίας..."
με
υποέργο:"Προμήθεια
καυσίμων &
λιπαντικών οχημ.&

Διάφορα
έργα.

116,00

Διάφορα
έργα.

380,00

02.02.071.94
59.01

02.02.071.94
59.01

456.216,07

10.691,70

445.028,37

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

μηχ.εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2019-2020"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
73543/2234/22-42020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας
3.την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ. 02071) έτους
2020 ως εξής:

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΚΑΕ

Επιστροφή παραβόλου στoν
Δαριβέρη Δημήτριο του
Σπυρίδωνα λόγω μη χρήσης.
02.02.071.3199.
Έγγραφο 20409/2403/06-301
2020 της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας
ΣΥΝΟΛΟ

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

75,00

4.955,00

935,00

3.945,00

75,00

4.955,00

935,00

3.945,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 570
ΘΕΜΑ 12ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020».
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 79085/3110/0505-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α.Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

1

Συμπληρωματική
εξειδίκευση πίστωσης για
ημερήσια αποζημίωση
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Σ.Ε.(4ος-5ος/2020)
( αντίστοιχη μείωση
πίστωσης στον ΚΑΕ 0719)

Δαπάνη για την επισκευή
και συντήρηση των
μηχανημάτων έργου,
φορτηγών και οχημάτων
της Π.Ε. Φθιώτιδας
2

3

Έγγραφο 76745/3834/304-2020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων
20REQ006630279 2020-0429
Δαπάνη προμήθειας
ανταλλακτικών,
ελαστικών, φίλτρων και
μπαταριών για την
επισκευή και συντήρηση
των μηχανημάτων έργου,
φορτηγών και οχημάτων
της Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.0721.
01

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

3.100,00

160.150,00

85.520,00

74.630,00

02.01.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

9.000,00

16.477,84

7.477,84

9.000,00

02.01.073.1321.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

19.980,00

34.259,49

9.259,49

25.000,00

Έγγραφο 76745/3834/304-2020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων
20REQ006630279 2020-0429

32.080,00

Β. Την

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

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Δαπάνη προμήθειας
ανταλλακτικών,
ελαστικών, φίλτρων και
μπαταριών για την
επισκευή και συντήρηση
των μηχανημάτων έργου,
φορτηγών και οχημάτων
της Π.Ε. Φθιώτιδας
(προμήθεια ελαστικών)

02.01.071.9459.
01

Επιχορηγήσεις για
διάφορα έργα.

29.838,70

02.01.071.9459.
01

Επιχορηγήσεις για
διάφορα έργα.

200.000,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

974.967,36

758.449,03

216.518,33

Έγγραφο 76745/3834/30-42020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων

2

20REQ006630279 2020-0429
Δαπάνη προμήθειας
ανταλλακτικών,
ελαστικών, φίλτρων και
μπαταριών για την
επισκευή και συντήρηση
των μηχανημάτων έργου,
φορτηγών και οχημάτων
της Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

(προμήθεια
ανταλλακτικών και
εργασίες συντήρησης)
Έγγραφο 76745/3834/30-42020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων
20REQ006630279 2020-0429
Δαπάνη προμήθειας
εξαρτημάτων και οργάνων
δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ
Μεξιατών
3

Έγγραφο Γεν. Δ/νση
Αναπτ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται
ειδικά

6.200,00

3.453.431,94

2.416.428,31

1.037.003,63

20REQ006628876 2020-0428
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

236.038,70

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 571
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 13ο:Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 516/28-4-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
“Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 79193/3114/0505-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρόνας ανέφερε: “Θεωρώντας εργολαβία
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ την προηγούμενη απόφαση.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την σημερινή.”

ενοικίασης

εργαζομένων….

Έχουμε

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 516/28-4-2020 (ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., ως προς το σκέλος 1, και συγκεκριμένα “...στις παρεχόμενες
υπηρεσίες που προκηρύσσονται αφορούν τη φύλαξη:
ε) του κτηρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας,
που βρίσκεται στην ταχ. Δ/νση Βενιζέλου 1, συνολικής επιφάνειας 978,00 τ.μ.”.
Η προσθήκη κρίνεται σκόπιμη λόγω της απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων φύλαξης και
φρούρησης του κτιρίου λόγω της πανδημίας για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού
covid-19 καθώς καθημερινά υπάρχει μεγάλη προσέλευση κοινού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 572
ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 78915/3109/05-

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις
ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”
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

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1

112/29-04-2020

19SYMV005835289

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

6.944,55

38/04-05-2020

19SYMV005529238

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5.854,19

41/04-05-2020

19SYMV005835960

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3.337,37

13/04-05-2020

19SYMV005585954

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3.422,80

78/05-05-2020

19SYMV005529169

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΦΜ: 032920498
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5

1.998,36

ΑΦΜ: 031717843
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ.
ΣΤΑΜΕΛΟΣ

4

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΦΜ: 053152931
ΑΝΤΩΝΗΣ Α.
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

3

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΦΜ: 022590473
ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΣΠ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΦΜ: 057263799
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 573
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση διόρθωσης ως προς τον τίτλο του διαγωνισμού του 19ο θέματος του 14ου
πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
79154/2168/05-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη διόρθωση του 19ου θέματος του 14ου πρακτικού (ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57) με αριθμό αποφ.
522, ως προς τον τίτλο του διαγωνισμού στην παρ. α. Ήτοι:
Από: α) Τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα
Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, συνολικού
προϋπολογισμού 7.558.624,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και δικαιωμάτων
προαίρεσης 28%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα
προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ(€)].
Στο ορθό: α) Τη Διενέργεια διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 7.558.624,55€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από
οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ(€)].
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 574
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση αλλαγής επωνυμίας σε σύμβαση μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
78626/3088/05-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αλλαγή επωνυμίας στη σύμβαση μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας από
ΓΙΑΝΝΕΛΟ ΛΕΩΝΙΔΑ σε ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ λόγω μεταβίβασης του οχήματος ΤΑΖ
5731 από την 13/01/2020 και εφεξής σύμφωνα τα στοιχεία μεταβίβασης της άδειας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 575
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για
την«Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
220.000,00€ με Φ.Π.Α., και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50035/2004/0505-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε., προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης για τις ανάγκες της,Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00€ με
Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, σε βάρος του Ενάριθμου
2014ΕΠ56600004 για το υποέργο: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης έτους 2019».
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Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) τμήματα:

Τμήμα 1: Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών, προϋπολογισμού 180.245,60€ (με
Φ.Π.Α.)

Τμήμα 2 : Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια,προϋπολογισμού 30.876,00€ (με Φ.Π.Α.)
Τμήμα 3 : Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών,προϋπολογισμού 8.878,400€ (με

Φ.Π.Α.)
β) Το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 576
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών
φαινομένων στο Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00€ με ΦΠΑ
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 78360/3075/0505-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δ.Ε. της Π.Σ.Ε., προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/05-05-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών
φαινομένων
στο
Σπερχειό
ποταμό»,
συνολικού
προϋπολογισμού
44.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης7/72933/2860/21-4-2020), που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών του υποψήφιου αναδόχου.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία “ “ ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ” με δ.τ. ¨SCIENTACT A.E”
η οποία
πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, ήτοι ποσό 43.462,00€ με
ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 577
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση δαπάνης
για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 04-02-2020 έως 09-02-2020) της Π.Ε.Φωκίδας.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 76244/249/2904-2020 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. ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ποσού 13.367,20€ με ΦΠΑ 24%, που εργάσθηκε στις 29,30,31
Ιανουαρίου και 1,2,3,4,5,6,7 Φεβρουαρίου 2020 για τον αποχιονισμό και την φόρτωση άλατος
από την διασταύρωση Αμφίκλειας προς Φτερόλακα Κελλάρια.
2. ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ποσού 1.705,00€ με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε
στις 4,5,6 Φεβρουαρίου για τον αποχιονισμό της Επαρχιακής οδού Λιλαία-Επτάλοφος –
Δόκανο-Σκαμνό (Όρια Νομού προς Αράχοβα.
3. ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ Ο.Ε ποσού 1.227,60 με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε στις 9
Φεβρουαρίου 2020 για τον αποχιονισμό, την μεταφορά και φόρτωση άλατος στην Επαρχιακή
οδό Λιδορικίου-Αθ.Διάκου-Στρώμης.
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4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ποσού 1.500,40€ με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε
στις 4,5,6 Φεβρουαρίου 2020 για την φόρτωση άλατος και τον αποχιονισμό στην Επαρχιακή
Οδό Τείχιο-Παλιοξάρι-Ποτιδάνια-Στίλια.
5. ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ποσού 2.027,40 με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε στις 4,5,6
Φεβρουαρίου 2020 για την φόρτωση άλατος και αποχιονισμό στην Επαρχιακή Οδό ΠενταγιοίΑρτοτίνα-Όρια Νομού
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 578
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-012020 έως 31-12-2020 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του
μνημονίου συνεργασίας.»
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 76628/1379/2904-2020 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 τα μητρώα οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-012020 έως 31-12-2020 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του
μνημονίου συνεργασίας, λόγω συμπλήρωσης του μητρώου και διόρθωσης στοιχείων του
μητρώου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ –
ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΦΜ

1

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

301926953

2

ΚΡΟΝΟΣ Ο.Ε.
ΛΙΔΩΡΙΚΙ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

028819732

3

ΚΟΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

049035987

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥ &ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

800066863

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

040990151

ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

045669514

5

6
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7

ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

109197475

8

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

035364667

9

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΠΑΛΙΟ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

129005530

ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

018238063

11

ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΒΙΑ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

109158880

12

ΒΑΡΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΡΑΘΙΑΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

998515631

13.

ΣΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑ

14

ΑΦΟΙ Γ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ
Ο.Ε.
ΔΕΣΦΙΝΑ

15

Ε.ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ &ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΙΤΕΑ

Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

999916448

16

ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

030838262

17

ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΛΟΦΩΝΑ

18

ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ

19

Β.&Γ.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
&Ε.ΜΕΛΙΣΤΑ Ε.Ε.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

10

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

041544580

030013497

049655064

041432476

065964868
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20

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ Ο.Ε.
ΑΜΦΙΣΣΑ

21

ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ
ΙΤΕΑ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

133604756000

22

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΤΕΑ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

153150129

23

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

101925175

24

ΚΑΨΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

046131969

25

ΣΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

153162743

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

109175342

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 579
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.74282/210/26-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι λόγω
κατάπτωσης στο ΕΟΔ Κρέντη - Βαρβαριάδα)της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 75288/216/27-042020 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.74282/210/26-04-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας
περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (Βελτίωση
προσβασιμότητας οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι λόγω κατάπτωσης
στο ΕΟΔ Κρέντη - Βαρβαριάδα)της Π.Ε. Ευρυτανίας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των αναγκών της βελτίωσης
της εναλλακτικής πρόσβασης (Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι) προς τα χωριά των
Αγράφων, για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
3. Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 463/2020 (Πρακτ. 12/07-04-2020) απόφαση της Ο.Ε.
ως εξής:
Ονοματεπώνυμο
Α.Φ.Μ.
Έδρα
Γούλας Γεώργιος του Ιωάννη
073792937
Δυτ. Φραγκίστα
4. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 139326 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 2444,
ιδιοκτησίας ΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την βελτίωση του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο –
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Μοναστηράκι.
(β) Το ΜΕ 34478 ΙΧ
μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, για την βελτίωση του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο –
Μοναστηράκι.
(γ) Το φορτηγό όχημα ΙΑΕ 8329, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, για την βελτίωση του
οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι.
(δ) Το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 6988, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ για την βελτίωση του
οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι.
(ε) Το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 5023, ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την
βελτίωση του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι.
(στ) Το φορτηγό όχημα ΚΑΕ 1958, ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, για την
βελτίωση του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι.
(ζ) Το ΜΕ 72734 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
για την βελτίωση του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο – Μοναστηράκι.
5. 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’ αριθ. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
6. 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 τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς 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.
7. Την προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση αγωγών
αποχέτευσης ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και
αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια, από τον ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 580
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67099/215/6-4-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από
βροχοπτώσεις και πλημμύρες , από τις 4/4/2020 σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας λόγω εκτάκτων
καιρικών φαινομένων.Π.Ε. Εύβοιας
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 78356/273/0405-2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 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 υπ’ αριθμ. 67099/215/6-4-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας περί
διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και
πλημμύρες , από τις 4/4/2020 σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας λόγω εκτάκτων καιρικών
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φαινομένων.Π.Ε. Εύβοιας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1. - Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2. - Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από
βροχοπτώσεις και πλημμύρες , από τις 4/4/2020 σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.
3. Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης
εργασιών :
Α/Α

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ

ΜΕ65224,ΜΕ126050

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.

2ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛΑΣΤ.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ,ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ,ΔΑΦΝΟΥΣΑΣ

ΜΕ44029,ΜΕ89754
2ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤ 1011

ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ

180ΗΡ.ΜΕ26509,ΜΕ107035
3ΦΟΡΤΗΓΑ 17-35t.ΧΑΖ5613,
ΧΑΖ7285,ΧΑΝ 9564
JCB ΜΕ73875
GRADER ΜΕ57197
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

D8

ΜΕ57117
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΓΥΜΝΟΥ-

D8.ΜΕ107620

ΣΕΤΑ-ΜΑΝΙΚΙΑ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ.101-180ΗΡ
2

ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕ101393
ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35t ΧΑΗ1399
JCB ΜΕ82705
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ

3

ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ.101-180HP

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.

ME97248

ΠΗΛΙΟΥ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35t. XAT6945
JCB ME44169

4

ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΚΕ

2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.181HP &

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ

>ΜΕ82707,ΜΕ77166

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.

2 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΠΗΛΙΟΥ,ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

17-35t.ΧΑΑ4648,ΧΑΝ9543

5

ΚΑΝΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ –ΜΠΕΣΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΕ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ΜΕ94730

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ

2ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.181ΗP&

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.

>ME114717,ME60522

ΠΗΛΙΟΥ,ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ,ΦΑΡΑΚΛΑ,

2 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΜΑΝΤΟΥΔΙ

17-35t.XAI2471,EKB2578
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D9
ΜΕ100332

6

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
ΜΕ18840

D7

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.
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ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.181ΗΡ& ΑΝΩ

ΛΙΜΝΗΣ,ΡΟΒΙΩΝ,ΜΑΡΟΥΛΙ,ΚΟΥΛΟΥΡΟΣ,

ΜΕ61662

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ,ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ

GRADER ΜΕ44149

7

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΪΔ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ΜΕ61620

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ

JCB ΜΕ100955

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.

GRADER ΜΕ 73889

ΛΙΜΝΗΣ,ΡΟΒΙΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

D8

ΜΕ36992
8

9

ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

JCB ΜΕ68977

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΠΕΡ.ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ΜΕ87023

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛAΣ.ΜΕ96048

ΕΟΔ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΗΛΙΑ-ΡΟΒΙΕΣ,ΑΠΟΚ/ΣΗ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.181ΗP& ANΩ

ΟΔ

ΜΕ56154

ΕΟΔ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ,ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

2 ΦΟΡΤΗΓΑ
17-35t.ΧΑΜ1729,ΧΑΜ2064
JCB ΜΕ87024
GRADER ΜΕ56726

10

ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ΜΕ 83720

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ. ΜΕ110024

ΕΟΔ ΙΣΤΙΑΙΑ-ΓΟΥΒΕΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤ ΜΕ82723

ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΔΙΝΕΣ-ΠΑΠΠΑΔΕΣ

GRADER ΜΕ58204,ΜΕ85846
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡ. D8 ΜΕ107621

11

ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤ ΜΕ81153

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

GRADER ΜΕ39367

ΕΟΔ ΙΣΤΙΑΙΑ-ΓΟΥΒΕΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-

ΦΟΡΤΗΓΟ ΧΑΜ2326

ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΔΙΝΕΣ-ΠΑΠΠΑΔΕΣ-

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ

ΜΕ56155

JCB

ΜΕ68968

12

13

ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

JCB ΜΕ81151

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

GRADER ΜΕ87414

ΕΟΔ ΑΣΜΗΝΙΟ,ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ,ΓΟΥΒΕΣ-

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.ΜΕ74973

ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35t ΝΧΑ8889

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35t ΕΚΒ1607

ΕΟΔ ΑΣΜΗΝΙΟ,ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ,ΓΟΥΒΕΣΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

14

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ

JCB ΜΕ44121

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ΜΕ56172

ΠΕΡ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΛ.101-180ΗP

ME75618
ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35Τ ΕΚΑ6977
15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

JCB ME107576

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ. ME128451

ΠΕΡ.ΓΟΥΒΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35Τ NXA5290
16

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

JCB ME81169

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
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17

ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.ME116920

ΠΕΡ.ΓΟΥΒΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΚΑ2945

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΓΟΥΒΩΝ

JCB ME107606

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΠΕΡ.ΓΟΥΒΩΝ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.101-180ΗP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ME26524

ΠΕΡ.ΒΟΥΤΑ,ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ,

GRADER ME56163

ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ,ΜΗΛΙΕΣ,ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7
ME30696
JCB ME96003
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D6
ME22772
GRADER

20

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ME 73882

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7

ΠΕΡ.ΒΟΥΤΑ,ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ,

ME 12837

ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ,ΜΗΛΙΕΣ,ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8
ME20527 2ΦΟΡΤΗΓΑ 1735T XAE4961,XAX7293
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180ΗP
ME 31522
2ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.101-180ΗP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ΜΕ26508,ΜΕ102477

ΕΟΔ ΣΤΟΜΙΟ-ΠΛΑΤΑΝΑ

2ΦΟΡΤΗΓΑ 17-35T
21

ΔΗΜ.ΚΟΚΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

XAM4748,AΡΗ 8812
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7
ME 17164
2JCB ME110786,ME67932
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

22

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕ

2ΦΟΡΤΗΓΑ 17-35Τ

ΕΟΔ ΣΤΟΜΙΟ-ΠΛΑΤΑΝΑ,ΟΔ

ΥΝΤ9322 ,ΧΑΟ4841

ΠΕΡ.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ,ΚΟΡΑΣΙΔΑΣ,

3JCB ΜΕ128459,ΜΕ58196,

ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ

ΜΕ114721
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ME137540
GRADER ΜΕ92337
BOBCAT ME 128460

23

ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ100HP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ME80407

ΟΔ ΠΕΡ.ΚΥΜΗΣ,ΟΞΥΛΙΘΟΥ

ΦΟΡΤΗΓO 17-35T XAX3267
ΦΟΡΤΞΗΓΟ10-17Τ ΧΑΡ1936
JCB ΜΕ100349

24

ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 100ΗP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ME129319

ΟΔ ΠΕΡ.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ, ΟΚΤΩΝΙΑΣ

JCB
25

ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕ102815

JCB ME79610

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΟΔ ΠΕΡ.ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

26

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.101-180HP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ME26546

ΟΔ ΠΕΡ.ΚΥΜΗΣ,ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35T XAN5924
JCB ME87006
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ME26548

27

Ι.ΒΑΡΛΑΜΟΣ - ΑΙΚ.ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΟΕ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.170HP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ME6867

ΕΟΔ ΜΕΤΟΧΙ-.ΚΥΜΗΣ & ΟΔ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35T XAA7902

ΠΕΡ.ΜΑΛΕΤΙΑΝΩΝ,ΒΙΤΑΛΟΥ

JCB ME97238
28

29

30

ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. 101-180ΗP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ME44073

ΕΟΔ ΜΕΤΟΧΙ-.ΚΥΜΗ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35Τ ΥΗΖ9218

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ-

JCB ΜΕ92341

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ .ΜΕ 73897
ΦΟΡΤΗΓO17-35T XAN9116

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

JCB ME67919

ΕΟΔ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ ME67920

ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ,ΓΙΑΝΙΤΣΙ-ΠΟΘΙ,ΚΑΛΙΑΝΟΙΑΓΑΘΟ

31

ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180HP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

ME132915

ΕΟΔ ΚΑΛΙΑΝΟΙ-ΣΩΤΗΡΑ

JCB
32

ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

33

ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ME75219

JCB

ME85813

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΕΟΔ ΚΟΜΙΤΟ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

JCB

113036

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΟΔ ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ -ΧΙΛΙΑΔΟΥ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. 181HP&

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

>ΜΕ47422

ΕΟΔ ΣΤΕΝΗ-ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ ,ΟΔ ΛΑΜΑΡΗ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.181HP& >

ΧΙΛΙΑΔΟΥ

ΜΕ107041
34

ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

D8

ΜΕ31513
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ΜΕ49062
2 ΦΟΡΤΗΓΑ 17-35Τ
ΧΑΙ 9179,ΕΚΒ6203
GRADER ΜΕ 26492

35

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣΕΛ 101-180HP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-

ME 91081

ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ-ΔΑΦΝΗ

JCB ME63391
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ ME58297

36

ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ >181HP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΙΣΣΩΝΑΣ –

ME57681

ΠΟΥΡΝΟΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΚΑΜΑΡΙ

GRADER ME70330
ΦΟΡΤΗΓΟ17-35T XAZ9431
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ.ME86978

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

37

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ101-180HP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΜΙΣΤΡΟΣ-

ME106704

ΘΕΟΛΟΓΟΣ,ΓΛΥΦΑΔΑ-ΑΓΡΙΟΣΥΚΙΑ-

2GRADER

ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ

ME61634,ME46205

ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ Ο.Ε

2ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35T
BOX5106,AME1680
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180HP
ME56162

38

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔ.& ΣΙΑ ΟΕ

39

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

40

ΓΚΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ

41

ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

42

ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

43

ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

44

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

45

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

46

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

47

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

48

ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

49

ΜΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

50

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

51

ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180HP

ΑΠΟΚ/ΣΗ

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΟΔ

ME82715

ΒΛΑΧΙΑ,& ΟΔ ΠΕΡ.ΑΧΛΑΔΙΟΥ

ΠΗΛΙ-

JCB ME81179
JCB ME 67946

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ ME72995

ΠΕΡ.ΑΧΛΑΔΙΟΥ

GRADER ME 44145

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ
ΠΕΡ.ΦΑΡΑΚΛΑΣ-Ζ.ΠΗΓΗΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35T ΧΑΜ 4745

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ.ΜΕ116927

ΠΕΡ.ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ

ΜΕ121114

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ ΜΕ83866

ΠΕΡ.ΜΕΤΟΧΙΟΥ,ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ

JCB ΜΕ030254

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΠΕΡ.ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

D6 ΜΕ57720

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΠΕΡ.ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

JCB ΜΕ73873

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΠΕΡ.ΑΓ.ΑΝΝΑΣ,ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

ΒΟΒCAT ΜΕ96285

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ
ΠΕΡ.MANTOYΔIOY

JCB ΜΕ85311

ΑΠΟΚ/ΣΗ

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΔ

ΠΕΡ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟ17-35T ΝΧΑ8994

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΓΟΥΒΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ17-35TΕΚΑ1107
JCΒ ΜΕ 107031

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΠΕΡ.ΓΟΥΒΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ.ΜΕ124414

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35TΧΑΧ8639

ΠΕΡ.ΦΑΡΑΚΛΑΣ-Ζ.ΠΗΓΗΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

JCB

17-35T ΧΑΙ8264
ΜΕ122131

ΟΔ ΠΕΡ.ΜΑΛΕΤΙΑΝΩΝ,ΒΙΤΑΛΟΥ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

52

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ
JCB

17-35T ΧΑΧ6133

ΜΕ110009

ΟΔ
ΠΕΡ.ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ,ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ,ΤΑΞΙΑΡ
ΧΗ

53

ΑΦΟΙ Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.

JCB

ΜΕ78253

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ ΜΕ87009

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ
ΠΕΡ.ΖΑΡΑΚΩΝ,ΑΡΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: 6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.101-180ΗP
ΜΕ88758

54

ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. 101-180HP

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΜΕΤΟΧΙ-

ΜΕ140037

ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ

GRADER ΜΕ116905
2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ104951,ΜΕ138272

ΣΤΕΝΗ

ΕΟΔ ΚΑΘΕΝΟΙ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. >181ΗP
55

ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ME72020
2 ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΡΠ
IAE4668,EKB2490
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8
ME47322

56

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ME107029

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.

D9

ME21381

ΛΙΜΝΗΣ,ΡΟΒΙΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35T XAX3753
57

ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

58

TAF GROUP IKE

GRADER ME31554

ΑΠΟΚ/ΣΗ

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ17-35T XAΧ 7947

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ
ΠΕΡ.ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

4. - Την απευθείας προμήθεια υλικών εξυγίανσης, καθώς και υλικών οδοστρωσίας από
παρακείμενο λατομείο παραγωγής αδρανών υλικών ιδιοκτησίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
με τιμή 4 €/ton πλέον Φ.Π.Α., που απαιτούνται προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες
αποκατάστασης της βατότητας
του οδικού δικτύου στην περιοχή Γουβών, Βασιλικών,
Ελληνικών, Αγριοβοτάνι, Αγδίνες, Παππάδες.
5. - Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εκτέλεσης της
εργασίας και τον αντίστοιχο πίνακα λειτουργίας GPS.
Ο πίνακας ωρών εκτέλεσης της εργασίας θα υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Π. και τον αρμόδιο κάθε φορά υπάλληλο του τμήματος που έχει
οριστεί ως υπεύθυνος για την τεχνική αστυνόμευση της εθνικής ή επαρχιακής οδού (αν αφορά
εργασίες οδοποιίας) ή αντίστοιχα του ποταμού ή χειμάρρου της περιφερειακής ενότητας (αν
αφορά εργασίες ρεμάτων) και επίσης θα θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του τμήματος στο
οποίο ανήκει ο αρμόδιος υπάλληλος, σε συνδυασμό με την υπ. Αριθμ.2135/18-12-2019 πρακτ.
41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με
τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά , με ιδιωτικά
μηχανήματα, που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η
ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη (με τις σχετικές οδηγίες) και η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας, στα οποία έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την τεχνική αστυνόμευση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου ή αντίστοιχα των ποταμών και χειμάρρων της περιφερειακής
ενότητας, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. της Π.Σ.Ε. (Αριθμ. 3203/84663, ΦΕΚ 2201, τ.Β, 28-6-17
Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.)
6.- 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.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των
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εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων )
των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων , Πρ/νων Διευθύνσεων ή
Τμημάτων , συντονιστών βάρδιας , κα) , οι δε και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας και τα
αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία χρήσης GPS.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ)
Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »
(δ6) Λειτουργία GPS για την δορυφορική παρακολούθηση κατα την διάρκεια των εργασιών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 581
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό
& επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 79768/4041/0605-2020 και 79770/4042/06-05-2020 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α.Εγκρίνει δαπάνη, στις παρακάτω εταιρείες για τον μήνα Μάρτιο:
1. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που εργάσθηκε στις 16 και 17 Μαρτίου 2020 για τον
αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Επ. Οδό Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού και
φόρτωση άλατος στην θέση “Αμφίκλεια”, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται
στο ποσό των 1.835,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, που εργάσθηκε στις 16 Μαρτίου 2020, για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ.Ο Περιβόλι - Κυριακοχώρι - Μάρμαρα, η δε
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.215,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
την έγκριση δαπάνης, στις παρακάτω εταιρείες:
Β.Εγκρίνει δαπάνη, στις παρακάτω εταιρείες για τον μήνα Απρίλιο:
1. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που εργάσθηκε στις 4,5,6,7,8 και 9 Aπριλίου 2020 για τον
αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Επ. Οδό Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού, η δε
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 4.364,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, που εργάσθηκε στις 05 Aπριλίου 2020, για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ.Ο Παύλιανη - Μαυρολιθάρι - Δάφνη, η δε
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 694,40 € με Φ.Π.Α. 24%.
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3. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, που εργάσθηκε στις 05 και 06
Aπριλίου 2020, για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Παλαιόκαστρο - Ράχη Φουρνά
Ευρυτανίας , στην ΕΟ Μερκάδα - Μαυρίλο Νεοχώρι και καθαρισμό οδοστρώματος από πτώσεις
βράχων στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.897,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 582
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση συμπληρωματικής 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020
της Π.Σ.Ε.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 80546/3162/0605-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημ/κού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό με την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει πλήρης αιτιολογία της
τροποποίησης
Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “ψηφίζουμε λευκό λόγω έλλειψης στοιχείων και εισήγησης”
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά την Π.Ε Βοιωτίας…..Στον προϋπολογισμό εξόδων Δημοσίων
Επενδύσεων αυξάνεται ο κωδικός «Λοιπές Δαπάνες» κατά 12.000,00€ και μειώνεται ισόποσα ο
κωδικός εξόδου «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» ……. στα πλαίσια
εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος για το έργο "Προμήθεια εφαρμογής συντονισμού
μηχανισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών" ……. Χωρίς καμιά παραπέρα συγκεκριμένη
αιτιολόγηση.
Θεωρούμε την εισήγηση ασαφή και την ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη συμπληρωματική της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 της
Π.Σ.Ε. (Π.Ε. Βοιωτίας) ως εξής:
Στον προϋπολογισμό εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται ο ΚΑΕ 9899 «Λοιπές Δαπάνες»
κατά 12.000,00€ και μειώνεται ισόποσα ο ΚΑΕ εξόδου 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν
κατονομάζονται ειδικά» στα πλαίσια εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος για το έργο
"Προμήθεια εφαρμογής συντονισμού μηχανισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών"
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 583

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

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Παναγιώτου
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Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς

