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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Προστέθηκαν στοιχεία και πίνακες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ σελ.10-30)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 06-05-2020
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

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

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ελένη Παναγιώτου
: 22313-54707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 28ης Απριλίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 14

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 28 Απριλίου 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.) 73949/568/23-04-2020 (Ορθή
Επανάληψη 28-04-2020) πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 13/14-04-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου-
Παντειχίου» προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 3ο:΄Εγκριση α)δημοπράτησης και β)τευχών δημοπράτησης του έργου:«Αποπεράτωση του
έργου : “Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας ΤΜ. από ΧΘ. 8+120 έως ΧΘ.
11+627,25 - Αποκατάσταση κατολίσθησης”», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης οδού
Πρόδρομος – Ζάλτσα», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.146.951,61 € χωρίς ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου:
«Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής περιόδου έτους 2020»
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ
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ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση των Ισόπεδων Σιδηροδρομικών Διαβάσεων σε θέσεις που
συναντούν το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο»,προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση οδικής
ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα - Προσκυνάς», προϋπολογισμού
2.000.000,00 €.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073)
για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020.Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός
Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού
Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 11ο:Α) «Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020».
Β)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έργων, μελετών κ.λ.π. έτους 2020».Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ 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: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας», της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου", προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης,Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Αγράφων", προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης,Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης
ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών συσκευασιών των
αποθηκών δακοκτονίας της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 54.444.73€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

*ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1203/19-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί τροποποίησης - διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, και συγκεκριμένα του δρομολογίου με κωδικό 575 «Ερέτρια-Πλακάκια-
Κρεμμάλα-Αμυγδαλίτσα (ολοήμερο)».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 , συνολικού προϋπολογισμού
7.558.624,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού
Συστήματος Αγορών με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του
διαγωνισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση:α) Διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια
με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών επισκευή και τοποθέτηση 2020», συνολικού προϋπολογισμού
31.060,00 € και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά
μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευβοίας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού και του
ΚΕΣΥ»,προϋπολογισμού 34.720,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για
την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών των μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις
ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022», συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων
της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση του έργου: «Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες A & B τμήματος στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε.
Βοιωτίας», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας
στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
ανάδειξης αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 25ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για
την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής
περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 26ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για
την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής
περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 27ο:Συγκρότηση Επιτροπής του Ν. 4412/2016 για την παρακολούθηση και παραλαβή της
σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και
καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών
συσκευασιών των αποθηκών δακοκτονίας της Π.Ε. Εύβοιας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 28ο:Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.65756/276/04-04-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων και για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 04-04-2020 έως 10-04-2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.63307/259/26-03-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση διασποράς λαδιού στο οδικό δίκτυο , οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 26-03-2020 έως 27-03-2020 στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας (θέση
Καμάρι) (εξ αναβολής)

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66646/174/12-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις από 04/04/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 71812/194/14-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(εκδήλωση πυρκαγιάς στις 14/04/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.66754/214/04-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-
παγετός το χρονικό διάστημα 4-5-6-7/04/2020),Π.Ε. Φωκίδας.

*ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022,
2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
και δικαιωμάτων προαίρεσης 30%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη
συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ
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(€)] και β) έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

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

εφαρμογής “e-presence”, στο γραφείο του, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στον
χώρο παραβρέθηκε μόνο ο Πρόεδρος, ενώ μέσω “e-presence” συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες
κ.κ. Αριστείδης Τασιός & Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή, Χρήστος
Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή, Αναστάσιος
Χρονάς ,Μαρία Αναγνώστου και Κωνσταντίνος Γαλάνης (αναπληρωματικό μέλος του
Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Κωνσταντίνος
Αποστολόπουλος, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.

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 ο κ. Σταύρος Τσελάς Γενικός Δ/ντής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. και ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών
και Μεταφορών Π.Σ.Ε.

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

«Στερεά ... Υπεροχής!»

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. πρόεδρος είχε δεσμευτεί για πλήρη και αναλυτικό απολογισμό των δράσεων,
που ενέκριναν τόσο η Οικονομική Επιτροπή όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο,
στη δια περιφοράς συνεδρίασή του.
Συγκεκριμένα ο κ. πρόεδρος χρωστάει ενημέρωση για:

Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας
υγείας και των μέτρων, για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19. Πώς
και σε ποια ΜΜΕ κατανεμήθηκε το ποσό;
Θα μας δοθεί η κατάσταση όπως είχε δεσμευτεί ο περιφερειάρχης;
Τι ακριβώς υπηρεσίες πρόσφερε η εταιρία THE YELLOW TOOLBOX ;
Τι επισκεψιμότητα είχε το site της Περιφέρειας τη Μ. Εβδομάδα, στις μεταδόσεις από τους
Ναούς; Αντιστοιχεί , ως ανταποδοτικότητα στα 15.000 ευρώ που καταβλήθηκαν;
Τι επισκεψιμότητα έχουν οι υπόλοιπες δράσεις;
Ποια είναι η προτεραιοποίηση των αναγκών της 5ης ΥΠΕ;
Θα μας δοθεί η κατάσταση ανά περιφερειακό Νοσοκομείο;

Επιπλέον κάνω γνωστή την επιθυμία και διάθεση της παράταξής μας, να συζητήσουμε έστω και
επιγραμματικά για:

Την κατάσταση των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ και στήριξη στο δίκαιο αγώνα τους.
Την ανάγκη στήριξη, με άμεσες παρεμβάσεις, του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειάς
μας και των επιχειρήσεων που ασχολούνται στον τριτογενή τομέα.
Διατύπωση γνώμης, στην κατεύθυνση απόσυρσης του Νομοσχεδίου για το Περιβάλλον, με
τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», αφού μέσα από τις διατάξεις του,
όπως επισημαίνουν 110 φορείς:

1. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και
μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης.
2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).
3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών
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σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές
προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών.
4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη
προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την
εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών.
5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και
ρεμάτων.
6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της
υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα
σε αυτά.
7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις
Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ένα διάλογο για τα παραπάνω θέματα,
που αφορούν στην οικονομία της Περιφέρειας μας.

Πρόταση της παράταξης “πατρίδα μας η Στερεά”

ΘΕΜΑ: Μέτρα και δράσεις της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της κρίσης στην
Επιχειρηματικότητα και στον Τουρισμό λόγω κορονοϊού.

Το μήνυμα «μένουμε σπίτι» να περάσει στην επόμενη φάση του με το «μένουμε Στερεά»
Βρισκόμαστε στην 2η φάση της «κορονοϊού εποχής». Εκείνης της εξόδου της οικονομίας και των
εργαζόμενων σε μία αγορά με νέα δεδομένα. Αλλά και της πιο κρίσιμης εφόσον θα κληθούμε να
στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση ,την αγροτική οικονομία, την ασφάλεια των
πολιτών με ευρωπαϊκές,εθνικές και περιφερειακές παρεμβάσεις βάση καταρχήν ενός μεταβατικού
σχεδίου .
Το θέμα της στήριξης της Επιχειρηματικότητας και δη του Τουριστικού κλάδου ο οποίος λόγω της
χρονικής περιόδου θα είναι ο πρώτος που θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι
σκόπιμο να απασχολήσει άμεσα και την Περιφέρεια μας στα μεγάλα προβλήματα που
δημιουργούνται στις τουριστικές επιχειρήσεις και στην τοπική οικονομία ,λαμβάνοντας πάντα υπόψη
τις προτάσεις του κλάδου σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
Η Περιφέρεια πρέπει να σταθεί αρωγός στα αιτήματα εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των
τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων ,στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικής και
τουριστικής περιόδου για να μην μείνει καμία επιχείρηση κλειστή, βάση «ενός προγράμματος
διαχείρισης κρίσης της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού στην ΠΣΤΕ».
Η Περιφέρεια μας πρέπει να στοχεύσει στην ενίσχυση:
της τοπικής επιχειρηματικότητας ,
της καταναλωτικής εντοπιότητας,
του εσωτερικού τουρισμού,
του εναλλακτικού και ιατρικού τουρισμού.
Προτείνουμε κατευθυντήριους άξονες που πρέπει να κινηθούμε ως Περιφέρεια που είναι πέρα
των γενικών εθνικών μέτρων και πολιτικών που θα πρέπει να αφορούν την χρηματοδοτική στήριξη
των επιχειρήσεων για επανεκκίνηση τους ,την διασφάλιση της απασχόλησης, των φορολογικών και
ασφαλιστικών ελαφρύνσεων και κινήτρων.
Η παράταξη μας κρίνει σκόπιμο να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός
μεταβατικού σχεδίου εξόδου των επιχειρήσεων με :
 την αναμόρφωση των αναπτυξιακών πολιτικών και των προγραμμάτων

επιχειρηματικότητας στηριζόμενα και από νέες χρηματοδοτήσεις
 την αναμόρφωση του προγράμματος επιχειρηματικής και τουριστικής προβολής.

Ειδικότερα :
1. Την δημιουργία επιμορφωτικών δράσεων και σεμιναρίων συγχρηματοδοτούμενων

από την Περιφέρεια σχετικά με ένα εγχειρίδιο κανόνων υγιεινής και ασφάλειας (manual)
όλων των τουριστικών επιχειρήσεων στην εποχή του κορονοϊού. Έτσι εργαζόμενοι και
πελάτες να αισθάνονται ασφαλείς, όταν παρευρίσκονται εντός αυτών καθώς θα λειτουργούν
υπό της ομπρέλας ενός «Πρωτοκόλλου Υγιεινής».

2. Να υπάρξει άμεση διεκδίκηση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ ή και του ΠΕΠ, με
ταχύτατες διαδικασίες, και σε ποσοστό επιχορήγησης 100% όλου του εξοπλισμού
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άμεσης και συχνής απολύμανσης όλων των χώρων του ξενοδοχείου,επιχειρήσεων
εστίασης, προφανώς μέσω πρωτοκόλλων υγείας και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών ISO,
με τη μέθοδο της νεφελοποίησης, απολύμανση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διατήρηση
υψηλών επιπέδων υγιεινής και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

3. Συνεργασία Περιφέρειας, ΠΕΔ και Δήμων για την υγειονομική προστασία
κοινοχρήστων χώρων και των νοσοκομειακών υποδομών, των Δημόσιων
Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας τα οποία πρέπει να οργανωθούν και να στελεχωθούν
ώστε να παρέχεται ασφάλεια στον επισκέπτη και τον τουρίστα. Άλλωστε είναι μια ευκαιρία
για την εκκίνηση όλων εκείνων των πολιτικών ώστε να αναπτυχθεί και ο Ιατρικός Τουρισμός.

4. Την ενίσχυση της προβολής και διαφήμισης της Στερεάς Ελλάδας, στο διαδίκτυο για την
προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού, εναλλακτικού και ιατρικού τουρισμού.

5. Την δημιουργία και ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας για την
προώθηση και ανάδειξη της τουριστικής ύλης-της οποίας η προετοιμασία και λειτουργία
έχει καθυστερήσει-καθώς επίσης την άμεση συμμετοχή μας στην στοχευμένη καμπάνια
προβολής του Υπουργείου Τουρισμού-ΕΟΤ-MarketingGreece και στην πλατφόρμα
«Greece from Home», η οποία δείχνει να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και σημαντικά
αποτελέσματα στο τουριστικό κοινό.

6. Την δυνατότητα στους επαγγελματίες του χώρου να πραγματοποιήσουν Β2Β
συναντήσεις στο διαδίκτυο σε διαδικτυακές εκθέσεις, που θα μπορούσε να συμμετάσχει η
Περιφέρεια μας.

7. Την αύξηση κονδυλίων των Fam Trips (περιηγήσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων,
δημοσιογράφων, bloggers, opinion makers) με στόχο το 2021.

8. Επανεκκίνηση και επικαιροποίηση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
9. Την δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου σε νομαρχιακό και

περιφερειακό επίπεδο ώστε να ενισχυθεί η αγορά της Περιφέρειας αλλά και των
τοπικών αγορών σε συνδυασμό με μια καμπάνια για την στήριξη των καταστημάτων
και των τοπικών επιχειρήσεων. Φυσικά αυτή η πολιτική ήδη έπρεπε να είχε προχωρήσει
και να βρίσκεται σε εφαρμογή .

10. Την συνεννόηση με την ΠΕΔ για την μείωση σε δημοτικά τέλη, τέλη 0,5% επί του τζίρου,
ενοικίασης παραλιών πλατειών, πεζοδρομίων κλπ. έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφορετική
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων από τους δήμους.

11. Την παράταση σε επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται ήδη και δημιουργία νέων
προγραμμάτων με ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις καθώς και τροποποίηση του
ύψους και των προϋποθέσεων των κρατικών ενισχύσεων .

12. Εργαλεία ρευστότητας για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων με την ενεργοποίηση
των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών προγραμμάτων.

Η επόμενη ημέρα της κρίσης του κορονοϊού θα είναι εξίσου δύσκολη. Και πρέπει να γίνουν
παρεμβάσεις που θα είναι ουσιαστικές και στην σωστή κατεύθυνση. Οι πολίτες μας ανέθεσαν την
ευθύνη των επιλογών αυτών για τις οποίες χρειάζονται κόπος, σύνθεση, τόλμη. Με γνώμονα το
καλύτερο αύριο των πολιτών της Περιφέρειας μας σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και είμαστε
στην διάθεση σας για γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο στην επιλογή ενός καλυτέρου αύριο.

«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διατύπωση ερωτημάτων.
Στα πλαίσια της εξελισσόμενης πανδημίας του Κορονοϊού και των αναγκαίων μέτρων για τα οποία
έχουν δεσμευθεί η Κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή…..ζητάμε να πληροφορηθεί η Οικονομική
Επιτροπή και ο λαός της Περιοχής……
1. Τι πρόκειται να γίνει με την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας
της Στερεάς σε προσωπικό ( γιατρούς και νοσηλευτικούς ), όταν μέχρι σήμερα δεν είδαμε τίποτε
περισσότερο από την παράταση της σύμβασης των επικουρικών.
2. Αν προχωράνε και πως οι διαδικασίες συμπλήρωσης του εξοπλισμού που καταγράφει για
κάθε νοσοκομείο η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς.
3. Τι σκέψεις υπάρχουν για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις μεγάλες
πόλεις και τις κωμοπόλεις, που δεν διαθέτουν Κέντρα Υγείας….. Που θα στηριχθεί ένας πιθανός
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γενικότερος έλεγχος της νόσησης του πληθυσμού ή ο εμβολιασμός του.
4. Πως εξελίσσεται το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και τι ενίσχυση χρειάζεται ;…. Ποια
είναι η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων και των Τοπικών Κοινοτήτων…. Αν υπάρχει ανάγκη και
δυνατότητα παροχής βοήθειας…..
5. Τι γίνεται με την ειδική μέριμνα για τον υγειονομικό έλεγχο των οικισμών των Ρομα και των
προσφύγων…..Πλήρης υγειονομική κάλυψη…. Αξιολόγηση κάθε κρούσματος, ολοκληρωμένη
ιχνηλάτηση και προληπτικός έλεγχος των ύποπτων ομάδων.
6. Αν. αυτή την περίοδο, χρησιμοποιούνται Μ.Κ.Ο ή ΚΟΙΝΣΕΠ στην υλοποίηση
προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης και ποια είναι η συγκεκριμένη δραστηριότητα τους…. Τι
ποσά έχουν πάρει ;
7. Αν η Περιφέρεια χρηματοδοτεί ανάλογες δραστηριότητες της Εκκλησίας, κατά
Μητρόπολη …..
8. Τι συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει για την αποκατάσταση των τελευταίων
καταστροφικών πλημμυρών στην Εύβοια, την Κωπαΐδα και τον Σπερχειό…. Που βρίσκεται η
διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων……

Σχεδιασμός της επόμενης περιόδου.
Εν αναμονή της εξέλιξης της πανδημίας και προκειμένου να σχεδιάσουμε την δραστηριότητα της
Περιφέρειας την επόμενη ημέρα, είναι απαραίτητο :
1. Να καταγράψουμε και να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στην Στερεά.
2. Να προσδιορίσουμε τις πιστώσεις που διατίθενται και να ζητήσουμε, από την Κυβέρνηση,
πρόσθετες για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του λαού και του τόπου.
Κρίνουμε σαν, απολύτως, αναγκαία την αποσαφήνιση της πολιτικής μας άποψης για τα όποια μέτρα
παρθούν……πρέπει να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και την λαϊκή
οικογένεια…. Να μην υποκρύπτουν την ενίσχυση των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου…..
Να μην ενισχύουν τα σχέδια επιχειρηματικών κύκλων και μεγαλοεργολάβων.
Κρίνουμε, επίσης σκόπιμο να απορρίψουμε τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα…. και τις
λογικές της ανταποδοτικότητας και των δανείων, που καταλήγουν σε επιβάρυνση του λαού.
Πέρα από αυτά, οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε την πολιτική λογική μας στον τομέα της
ιεράρχησης των αναγκών της Περιφέρειας, αναφέροντας κατά σειρά σημασίας :
• Τα μέτρα πολιτικής προστασίας ( αντιπλημμυρικά. Αντιπυρικά και αντισεισμικά ).
• Τα έργα ύδρευσης και εξασφάλισης ασφαλούς επικοινωνίας.
• Την συντήρηση των σχολείων και των άλλων δημόσιων κτιρίων.
Σημειώνουμε, επίσης, πως οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος :

Στην αποτροπή ιδιωτικοποίησης οποιουδήποτε δημόσιου αγαθού ή περιουσίας…. Στην
προστασία του δημόσιου χαρακτήρα και τον εκσυγχρονισμό της ΛΑΡΚΟ, χωρίς κανένα περιορισμό
εργατικών δικαιωμάτων.

Στην αντιμετώπιση της μεγάλης ανεργίας που αναμένεται να προκύψει….. και της
κατάστασης που θα προκύψει από τις δυσκολίες επαναλειτουργίας μικρών επιχειρήσεων
αυτοαπασχολούμενων.

Στην επαρκή κάλυψή των αναγκών του λαού σε αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν
υγειονομικές υπηρεσίες, μέσα από καλά οργανωμένα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία.

Στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης, μέσα από αποκλειστικά
δημόσιους φορείς υλοποίησης.

Στην υποστήριξη της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.
Στην αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, ακόμη και μέσα από κρατική

επιδότηση στις διακοπές εργαζομένων και ΑμεΑ ( δελτία κοινωνικού τουρισμού, με κοινωνικά
κριτήρια ).
Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα πρέπει να απασχολήσουν τα όργανα της Περιφέρειας, δίνοντας
στον λαό τον προσανατολισμό του να διεκδικήσει όσα δικαιούται και του ανήκουν.

Ένα χρήσιμο πολιτικό συμπέρασμα.
Οι χιλιάδες νεκροί στις ισχυρότερες καπιταλιστικές χώρες…. οι ανταγωνισμοί για τα φάρμακα, τα
εμβόλια, ακόμα και το υγειονομικό υλικό…… οι αντιθέσεις που οξύνονται από την πανδημία….. τα
μέτρα που παίρνονται μπροστά στη νέα κρίση ένα πράγμα φανερώνουν :
Το σύστημα που προστατεύει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων εκθέτει σε μόνιμο κίνδυνο τα
δικαιώματα, την ασφάλεια, την υγεία, ακόμα και τη ζωή του λαού.
Ο Καπιταλισμός και οι λαϊκές ανάγκες δεν συναντιούνται πουθενά.
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Σε αυτές τις συνθήκες, οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες σωματείων και φορέων στα νοσοκομεία, στα
super market και αλλού…..η αλληλεγγύη και η κοινή δράση…. δημιουργούν προϋποθέσεις για
μαζική απάντηση το επόμενο διάστημα, για την οργάνωση της αντεπίθεσης, με στόχο την
διασφάλιση καλύτερης ζωής και ελπιδοφόρου μέλλοντος για τον εργαζόμενο λαό.

Σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
Το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που προαναγγέλλει καινούργιες αλλαγές στην
δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία, βάζει νέα εμπόδια στις μορφωτικές ανάγκες μαθητών – φοιτητών
και συνεπώς είναι καταδικασμένο στη συνείδηση της πλειοψηφίας του κόσμου της Εκπαίδευσης
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου που δόθηκε χτες για διαβούλευση:

 Σηματοδοτούν την πλήρη μετατροπή του Λυκείου σε «εξεταστική αρένα», με μεγαλύτερη
συμπίεση του ελεύθερου χρόνου και οικονομική αφαίμαξη της λαϊκής οικογένειας

 Οδηγούν σε παραπέρα κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών
 Ανοίγουν το δρόμο για να μπουν και να γενικευτούν τα δίδακτρα στα προπτυχιακά, σε

συνέχεια αντίστοιχων ρυθμίσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
 Απελευθερώνουν ακόμα περισσότερο την λεγόμενη αγορά κάθε είδους εκπαιδευτικών

προϊόντων, προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης, ολοκληρώνοντας την εικόνα του
Πανεπιστημίου σαν Ανώνυμης Εταιρείας.

Ο κ. Σπανός ανέφερε σχετικά με τα ανωτέρω ερωτήματα που έθεσε ο κ. Αναγνωστάκης ότι έχει
σταλεί ένα μέρος ενημέρωσης στα μέλη καθώς και τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία και θα
απαντηθούν όλα τα ερωτήματα εγγράφως εντός της ημέρας .Επίσης έκανε μια συνοπτική
περιγραφή των δράσεων της Περιφέρειας.

Το λόγο πήρε ο κ. Χρονάς και επεσήμανε ότι “πρέπει να ετοιμαστούμε για το τι σχέδιο έχει η
Περιφέρεια για την επόμενη ημέρα, με την έννοια τι μέτρα μπορεί να πάρει, αλλά και τι θα κάνει για
την ενίσχυση των αγροτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων φορέων . Να γίνουν επαφές
με Υπουργεία και να αξιοποιηθούν προτάσεις...και ένα συμπέρασμα, ας καταγραφεί ότι εθίγη...”
επίσης ανέφερε “..καλό θα είναι να έχουμε μια εικόνα των πόρων που θα διατεθούν καθώς και των
πηγών των πόρων “

Ο κ. Δούρος επεσήμανε ότι “ υπάρχει μια σειρά προτάσεων για τα θέματα που αφορούν την
άμεση στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ιδιωτών των εργαζομένων των αγροτών και
τον τουρισμό τα οποία θα κατατεθούν στην επιτροπή και θα πρέπει να συζητήσουμε”

Η κα Μπατζελή ανέφερε “ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι αναμένουμε εγγράφως τις
απαντήσεις για τα σημαντικά ερωτήματα που ετέθησαν από τον κ. Αναγνωστάκη,δεδομένου ότι
εγγράφως θα μπορέσουμε καλύτερα να κρίνουμε να προτείνουμε και να προχωρήσουμε πιο
πέρα...θα πρέπει να δούμε, τι θα πρέπει να γίνει από πλευράς Περιφέρειας διότι έρχεται η επόμενη
μέρα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο και πρέπει η Περιφέρεια να κρίνει και να
κριθεί κατά πόσο ήταν δίπλα στον πολίτη σε μια κρίσιμη περίοδο”

Ο κ. Αναγνωστάκης ,επεσήμανε ότι για τα ερωτήματα που έθεσε μέχρι στιγμής η μόνη απάντηση
που εστάλη εγγράφως έστω και συνοπτικά ήταν τα ποσά που δόθηκαν στα Περιφερειακά
Νοσοκομεία ,και ότι ευελπιστεί να απαντηθούν και τα άλλα ερωτήματα εγγράφως εντός της ημέρας
όπως άλλωστε δεσμεύτηκε ο κ.Σπανός στην τοποθέτησή του.
Και πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο το Περιφερειακό Συμβούλιο να πραγματοποιηθεί κάτω
από άλλους όρους. Για την ακρίβεια ζήτησε να διερευνηθεί η δυνατότητα να γίνει η Συνεδρίαση με
την φυσική παρουσία των μελών προκειμένου να γίνει καλύτερη αποτύπωση των απόψεων των
μελών και κατ’ αντιστοιχία με τις συνεδριάσεις της Βουλής”

Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο η κα Καλαντζή επισημαίνοντας τα εξής: “Θα ήθελα να αναφερθώ σε
ένα θέμα που προέκυψε την προηγούμενη βδομάδα στο Καρπενήσι και αφορά την εγκατάσταση
μεταναστών σε ξενοδοχεία της πόλης. Πριν λίγες μέρες, έτσι απρόσκλητα σαν τον κορονοϊό, ήρθαν
πληροφορίες για εγκατάσταση μεταναστών στο Καρπενήσι. Τρίτη φορά μέσα σ ένα χρόνο.
Ατέρμονες οι συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλια, όπως και σε
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αυτό του Καρπενησίου, συγκρουσιακές πολλές φορές αλλά υπήρξε και εν πολλοίς σύγκλιση στην
αναλογικότητα κατανομής προσφύγων- μεταναστών, υπό προϋποθέσεις. Ύστερα από τις
αντιδράσεις που υπήρξαν σ΄ όλη τη χώρα αλλά και στο Νομό μας το αρμόδιο Υπουργείο πήρε τις
όποιες αρμοδιότητες διαχείρισης του προβλήματος από τις Περιφέρειες και τους Δήμους και
δεσμεύτηκε ότι για όποια λύση προτείνεται θα ενημερώνονται οι κατά τόπους φορείς.

Αυτή τη φορά, αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία ενημέρωση, δρομολογούνταν εγκατάσταση
μεταναστών σε δύο ξενοδοχεία μέσα στην πόλη. Κλειστή η κοινωνία μας, δεν άργησαν να
διαχυθούν οι πληροφορίες από το ίδιο το ξενοδοχείο που ετοιμάζονταν να τους υποδεχθεί. Με αυτό
τον τρόπο έγιναν κοινωνοί και οι άρχοντες του τόπου μας-μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία ενημέρωση.
Τα δημοσιεύματα στον τύπο βγήκαν μια μέρα μετά(23/4/2020). Η αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη,
του Δημάρχου και του Βουλευτή ήταν αστραπιαία και προς όλες τις κατευθύνσεις. Επικοινώνησαν
με τα αρμόδια Υπουργεία και πράγματι ενημερώθηκαν ότι υπάρχει πρόγραμμα για εγκατάσταση
μεταναστών σε δύο ξενοδοχεία στο Καρπενήσι. Μετά από ενέργειες των παραπάνω φορέων
υπήρξε δέσμευση από την Κυβέρνηση ότι το σχέδιο εγκατάστασης σε ξενοδοχεία, μεταναστών,
αιτούντων άσυλο αναβλήθηκε επ΄ αόριστον. Και εδώ προκύπτει και το εξής πρόβλημα για μένα, ότι
κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του Κράτους προς τον πολίτη. Ως πολίτες πειθαρχήσαμε στα μέτρα της
Πολιτείας προτάσσοντας την κοινωνική και ατομική ευθύνη αλλά αυτή δεν έπραξε το ίδιο και
μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο με περιοριστικά μέτρα, λόγω της πανδημίας.

Η Ευρυτανία είναι ένας Νομός με πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να σηκώσει άλλα βάρη. Το
σχέδιο του Υπουργείου για την Ευρυτανία είναι για πάνω από 300 μετανάστες. Αυτό το νούμερο
είναι πολλαπλάσιο της αναλογικότητας και δεν μπορεί να το σηκώσει η Ευρυτανία που μαστίζεται
από την ανεργία και τη φτώχεια και με έναν τουρισμό να παραπαίει. Ο τουρισμός κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες είναι κυρίως θρησκευτικός και περιβαλλοντικός και σε μεγάλο βαθμό αφορά
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δεν θα μπορούν να την επισκεφθούν λόγω των κινδύνων που
διατρέχουν από την πανδημία. Σε μικρό βαθμό στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα και ελάχιστα στο
δευτερογενή. Οπότε τα οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν μετά κορονοϊου εποχή θα είναι
μεγάλα και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά.

Κατά τη γνώμη μου το να διασπαρούν 3000 μετανάστες σε όλη την Ελλάδα δεν λύνει το πρόβλημα
αλλά αντιθέτως θα δημιουργήσει πολλά άλλα. Μετά από τα πειράματα που επιχειρήθηκαν μέχρι
τώρα, θεωρώ ότι μια λύση θα είναι οι μεγάλες κλειστές δομές.

Η κοινωνία της Ευρυτανίας βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επίσης
πιστεύει ότι εμείς γνωρίζουμε και δεν τους ενημερώνουμε και εν τέλει θεωρώ ότι αναλαμβάνουμε
βάρη που δεν μας αναλογούν.”

Από τον κ. Σπανό εστάλησαν στα μέλη τα κάτωθι στοιχεία για ενημέρωσή τους:

Απολογιστικά στοιχεία
· Διανομή υγειονομικού υλικού:
Διανεμήθηκαν 15.000 προστατευτικές ιατρικές μάσκες, 1.500 ειδικά προστατευτικά γυαλιά, 20.000
γάντια, 500 ειδικές προστατευτικές στολές και 20.000 αντισηπτικά διαλύματα στην 5η Υγειονομική
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα Σώματα Ασφαλείας, τους φορείς και τις υπηρεσίες σε ολόκληρη
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

· Εθελοντική αιμοδοσία:
Ως σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 738 φιάλες αίματος.

· Online νηπιαγωγείο:
O αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών από τη Στερεά Ελλάδα ήδη πλησιάζει τους 1000.

· Γραμμή ενημέρωσης, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης:
Μέχρι τώρα έχουν εξυπηρετηθεί 180 πολίτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι μισές κλήσεις
έγιναν προς αναζήτηση πληροφοριών αναφορικά με τον κορωνοϊό και οι άλλες μισές για
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ψυχολογική υποστήριξη.

· Παροχή δωρεάν υπηρεσιών τηλεϊατρικής:
Μέχρι στιγμής έχουν συνδεθεί με την πλατφόρμα περισσότερα από 590 άτομα.

· Μετάδοση Ιερών Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα:
13.500 άτομα συνδέθηκαν και παρακολούθησαν τις απευθείας μεταδόσεις από το Σάββατο του
Λαζάρου έως και ανήμερα του Πάσχα.

· Στήριξη με παροχή γευμάτων σε κοινωνικές δομές (Μητροπόλεις):
12.600 γεύματα Φθιώτιδα
6.000 γεύματα Εύβοια

· Κατ' οίκον διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ:
Ωφελούμενοι είναι 15.860 πολίτες της Στερεάς Ελλάδας.

Υπηρεσίες διαφημιστικής εταιρείας:
Η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης αφορά στην εκπόνηση σχεδίου για κάθε
είδους εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών προς το σκοπό της εμπέδωσης των
μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και κάθε συναφή
υπηρεσία που απαιτείται για την υλοποίηση εκάστης.
Η εκπόνηση σχεδίου της εκστρατείας περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή
κατά περίπτωση οπτικοακουστικού, λεκτικού, με απεικόνιση ή μη, υλικού για τη μετάδοση ή
καταχώρηση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και ειδικότερα: τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
μηνυμάτων, μακέτας για εφημερίδες/περιοδικά, μακέτας για αφίσα, μηνυμάτων για το διαδίκτυο
(συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης).
Επιπλέον, η εκπόνηση του σχεδίου της εκστρατείας περιλαμβάνει την αγορά χώρου ή/και χρόνου
για την καταχώρηση ή/και μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(έντυπα, ηλεκτρονικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
Ανάλυση δαπανών:
Διαχείριση: 600+ΦΠΑ
Παραγωγή βίντεο-σποτ, δημιουργία 5 banners: 2.700+ΦΠΑ
MME: 24.900+ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ
ΜΕΣΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΜΕ

INTERNET STEREA NEWS

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΛΑΜΙΑ FM 1

INTERNET FONOGRAFOS

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ STAR FM

INTERNET SQUARE

INTERNET www.kaliterilamia.gr

INTERNET EVIA PORTAL

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΗΜΑ

INTERNET STEREA LIVE

INTERNET EVIA NEWS

INTERNET MAG 24

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΚΥΤΑΛΗ
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΡΑΔΙΟ ΘΗΒΑ

TV ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

INTERNET http://www.orafok.gr/

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 965

INTERNET http://prasiaonline.blogspot.com/

INTERNET VIOTIA PLUS

INTERNET PERMISSOS PRESS

INTERNET EVIA365

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

INTERNET EVIAKOSMOS.GR

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ EVRIPOS 90 FM

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

INTERNET egnomi

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

INTERNET EVIALEAD

INTERNET ΕΦΘΙΑ

INTERNET i-LAMIA

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΡΑΔΙΟ 9,81

INTERNET STAR.GR

INTERNET ΣΕΙΡΙΟΣ.gr

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΕΙΡΙΟΣ FM

INTERNET EVIMA.GR

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

INTERNET EVIA ZOOM

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ RADIO NET

INTERNET Lamia NOW

INTERNET VIOTIA NET

INTERNET DORIDA NEWS

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

INTERNET EVIATOP.GR

INTERNET EVIATHEMA

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ FM

INTERNET fokidanews

INTERNET EVIA NEXT

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ RADIO AMFISSA

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ NOVA FM

TV STAR TV

http://www.orafok.gr/
http://prasiaonline.blogspot.com/
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INTERNET APOPSIGNOMI

INTERNET EVRIPOS TV

INTERNET EVIA 24

INTERNET ASOPICHOS.GR

Αιτήματα 5ηςΥ.ΠΕ. που ετέθησαν προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Πίνακας εξοπλισμού για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID19

Α/Α ΤΜΗΜΑ |
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΜΕ ΤΟ
ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΤΟ
ΦΠΑ)

Τ.Π. ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ

1.1 Τ.Ε.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ
ΡΑΦΟΣ

2 2.800,00 € 5.600,00 €

1.2 Τ.Ε.Π. ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
(ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ) 20
LIT

1 4.500,00 € 4.500,00 €

1.3 Τ.Ε.Π. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 1 2.000,00 € 2.000,00 €

1.4 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ

1 2.000,00 € 2.000,00 €

1.5 Τ.Ε.Π. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΜΑΞΙΔΙΟ

2 500,00 € 1.000,00 €

1.6 Τ.Ε.Π. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

1 1.000,00 € 1.000,00 €

1.7 Τ.Ε.Π. Τρόλεϊ νοσηλείας inox 2 450,00 € 900,00 €

1.8 Τ.Ε.Π. Παλμικό Οξύμετρο
Φορητό με λογισμικό
παλάμης

1 250,00 € 250,00 €

1.9 Τ.Ε.Π. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 1 5.000,00 € 5.000,00 €
1.10 Τ.Ε.Π. Σετ λαρυγγοσκοπίου 2 500,00 € 1.000,00 €
1.11 Τ.Ε.Π. ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
(ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ) 20
LIT

1 4.500,00 € 4.500,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

27.750,00 €

ΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2.1 ΧΕΙΡΟΥΡ

ΓΕΙΟ
Κλίβανος
Θερμοευαισθητων
Υλικών (πλάσματος)

1 100.000,00
€

100.000,00 €

ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57
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2.1 ΧΕΙΡΟΥΡ
ΓΕΙΟ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
(ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ) 20
LIT

1 4.500,00 € 4.500,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

104.500,00 €

ΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ -
ΚΛΙΝΙΚΗΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
3.1 ΠΑΘΟΛΟ

ΓΙΚΗ
COVID 19

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ
ΡΑΦΟΣ

3 2.800,00 € 8.400,00 €

3.2 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΦΟΡΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ

1 2.000,00 € 2.000,00 €

3.3 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ
ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

1 500,00 € 500,00 €

3.4 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΒΙΤΡΙΝΑ ΥΛΙΚΩΝ –
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1 1.000,00 € 1.000,00 €

3.5 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ /
ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΣΑΙΟ

1 300,00 € 300,00 €

3.6 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

2 1.000,00 € 2.000,00 €

3.7 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΨΥΓΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1 2.000,00 € 2.000,00 €

3.8 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Τρόλεϊ νοσηλείας inox 4 450,00 € 1.800,00 €

3.9 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Παλμικό Οξύμετρο
Φορητό με λογισμικό
παλάμης

1 250,00 € 250,00 €

3.10 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΚΛΙΝΩΝ

3 1.800,00 € 5.400,00 €

3.11 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΣΚΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

1 500,00 € 500,00 €

3.12 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΦΟΡΗΤΟΣ Κ/Δ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡ
ΑΦΟΣ - DOPPLER

1 20.000,00 € 20.000,00 €

3.13 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 1 5.000,00 € 5.000,00 €

3.14 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Αναπνευστήρας τύπου
ICU

1 16.000,00 € 16.000,00 €

3.15 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Φορητός
αναπνευστήρας για
ΜΑΦ/ΜΕΘ

4 10.000,00 € 40.000,00 €

3.16 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Monitor
παρακολούθησης
ζωτικών παραμέτρων

3 5.000,00 € 15.000,00 €

ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57
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3.17 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Monitor 3 2.000,00 € 6.000,00 €

3.18 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Αντλίες έγχυσης
φαρμάκων

5 1.600,00 € 8.000,00 €

3.19 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Ασκός αναζωογόνησης
(ambu) σιλικόνης

10 50,00 € 500,00 €

3.20 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Σετ λαρυγγοσκοπίου 2 500,00 € 1.000,00 €

3.21 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

ΜΟΝΑΔΑ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΜΕ ΚΑΣΕΤΑ
ΦΩΣΦΟΡΟΥ

1 20.000,00 € 20.000,00 €

3.22 ΠΑΘΟΛΟ
ΓΙΚΗ
COVID 19

Συσκευές High flow
nasal cannula για
οξυγονοθεραπεία που
να διαθέτουν
δυνατότητα για CPAP
και BiPAP

4 7.400,00 € 29.600,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

185.250,00 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

317.500,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑ
|
ΚΛΙΝΙΚ
Η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΜΕ ΤΟ
ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΘΗΒΑΣ

ΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Θ.

1.1 Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ
ΤΥΠΟΥ ICU, ΜΕ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΟ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΜΕ ΌΛΑ
ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ -
ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ
ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΕΣ
ΣΕΤ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

10 16.000,00 € 160.000,00 €

1.2 Μ.Ε.Θ. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΜΕ 3 ΚΕΦΑΛΕΣ
(Καρδιολογική - Αγγείων -
Κοιλίας)
ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ
ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

1 40.000,00 € 40.000,00 €

ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57
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1.3 Μ.Ε.Θ. ΦΟΡΗΤΑ ΠΑΛΜΙΚΑ
ΟΞΥΜΕΤΡΑ
ΜΕ ΔΥΟ (2) ΣΕΤ
ΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟ

4 600,00 € 2.400,00 €

1.4 Μ.Ε.Θ. ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΜΕΘ/ΜΑΦ
ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - 180 kg.

6 18.000,00 € 108.000,00 €

1.5 Μ.Ε.Θ. ΜΟΝΙΤΟΡ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

8 5.704,00 € 45.632,00 €

1.6 Μ.Ε.Θ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΣΗΣ
ΟΘΟΝΗ + ΕΠΕΞΡΓΑΣΤΗ
FULL HD
ΠΗΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
LED
ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

1 50.000,00 € 50.000,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

406.032,00 €

ΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Π.

2.1 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
Σ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

1 8.060,00 € 8.060,00 €

2.2 Τ.Ε.Π. ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠ
ΙΟ

1 2.480,00 € 2.480,00 €

2.3 Τ.Ε.Π. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ

2 4.278,00 € 8.556,00 €

2.4 Τ.Ε.Π. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

1 1.426,00 € 1.426,00 €

2.5 Τ.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΗΜΑ BIPAP 2 1.800,00 € 3.600,00 €

2.6 Τ.Ε.Π. 12/KAKANΑΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦ
ΟΣ

2 1.860,00 € 3.720,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

27.842,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΕΡΓΟΥ

433.874,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑ |
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΜΕ ΤΟ
ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Θ.

ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57
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1.1 Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ
ICU, ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΜΟΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ- ΜΕ
ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΜΕ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ
ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

9 16.000,00 € 144.000,00 €

1.2 Μ.Ε.Θ. ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

27 1.300,00 € 35.100,00 €

1.3 Μ.Ε.Θ. ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΜΕΘ/ΜΑΦ
ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - 180 kg.

9 18.000,00 € 162.000,00 €

1.4 Μ.Ε.Θ. MONITOR
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΗΚΓ (12) - ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ
ΠΙΕΣΗ - ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ - ΔΥΟ
(2) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -
ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ - ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

9 5.000,00 € 45.000,00 €

1.5 Μ.Ε.Θ. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ
ΜΈΧΡΙ 360 JOULE
ΜΕΜΠΑΤΑΡΊΑ ΓΙΑ 50
ΑΠΙΝΙΔΩΣΕΙΣ / 5 ETH
Θήκη προστασίας και
μεταφοράς
Δυο (2) ζεύγη ηλεκτρόδια
απινίδωσης για χρήση σε
ασθενείς άνω των 8 ετών

3 2.800,00 € 8.400,00 €

1.6 Μ.Ε.Θ. ΗΚΓ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ -
ΟΘΟΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5,5''
ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΙ (6)
ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΜΝΗΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 800
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ -
ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΚΓ ΚΑΙ ΣΕ PDF -
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ΗΚΓ

3 2.800,00 € 8.400,00 €

1.7 Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 1 4.500,00 € 4.500,00 €
1.8 Μ.Ε.Θ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ
9 5.000,00 € 45.000,00 €

1.9 Μ.Ε.Θ. ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ 3 12.000,00 € 36.000,00 €
1.10 Μ.Ε.Θ. ABU 6 0,00 €

ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57
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Μ.Ε.Θ. ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

3 90,00 € 270,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Μ.Ε.Θ.)

1.1 Μ.Ε.Θ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ -
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

3 1.300,00 € 3.900,00 €

1.2 Μ.Ε.Θ. ΦΟΡΕΙΑ 3 4.500,00 € 13.500,00 €
1.3 Μ.Ε.Θ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1 1.500,00 € 1.500,00 €

1.4 Μ.Ε.Θ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΟΥ

1 1.500,00 € 1.500,00 €

1.5 Μ.Ε.Θ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3 600,00 € 1.800,00 €

1.6 Μ.Ε.Θ. ΦΟΡΗΤΟΙ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

2 9.000,00 € 18.000,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΟΥ

528.870,00 €

ΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Π.

2.1 Τ.Ε.Π. MONITOR
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΗΚΓ (12) - ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ
ΠΙΕΣΗ - ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ - ΔΥΟ
(2) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -
ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ - ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2 5.000,00 € 10.000,00 €

2.2 Τ.Ε.Π. ΗΚΓ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ -
ΟΘΟΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5,5''
ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΙ (6)
ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΜΝΗΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 800
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ -
ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΚΓ ΚΑΙ ΣΕ PDF -
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ΗΚΓ

2 2.800,00 € 5.600,00 €

2.3 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ
ΜΈΧΡΙ 360 JOULE
ΜΕΜΠΑΤΑΡΊΑ ΓΙΑ 50
ΑΠΙΝΙΔΩΣΕΙΣ / 5 ETH
Θήκη προστασίας και
μεταφοράς
Δυο (2) ζεύγη ηλεκτρόδια
απινίδωσης για χρήση σε
ασθενείς άνω των 8 ετών

1 2.800,00 € 2.800,00 €
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2.4 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΠ

4 9.000,00 € 36.000,00 €

2.5 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤΑ ΠΑΛΜΙΚΑ
ΟΞΥΜΕΤΡΑ
ΜΕ ΔΥΟ (2) ΣΕΤ
ΑΙΣΘΗΤΉΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟ

2 600,00 € 1.200,00 €

2.7 Τ.Ε.Π. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ -
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ ΤΕΠ

3 1.900,00 € 5.700,00 €

2.8 Τ.Ε.Π. ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

2 1.300,00 € 2.600,00 €

2.9 Τ.Ε.Π. ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΤΕΠ 1 2.800,00 € 2.800,00 €

2.10 Τ.Ε.Π. ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

1 3.500,00 € 3.500,00 €

2.11 Τ.Ε.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

2 2.000,00 € 4.000,00 €

2.12 Τ.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

2 5.000,00 € 10.000,00 €

2.13 Τ.Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2 90,00 € 180,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΟΥ

84.380,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΩΝ

613.250,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑ |
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΜΜΑΦ/ΜΑΦ-
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ-ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Α.Μ.Μ.Ε.Β)
1.1 (Α.Μ.Μ.Ε.Β) MONITOR

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

6 5.000,00 € 30.000,00 €

1.2 (Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ

2 10.000,00 € 20.000,00 €

1.3 (Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΦΟΡΗΤΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ

2 9.000,00 € 18.000,00 €

1.4 (Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ CPAP/BiPAP

4 3.000,00 € 12.000,00 €

1.5 (Α.Μ.Μ.Ε.Β) VIDEO-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ
ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

1 4.000,00 € 4.000,00 €

1.6 (Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

30 50,00 € 1.500,00 €
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1.7 (Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΤΩ ΤΗΣ)

6 3.000,00 € 18.000,00 €

1.8 (Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ

3 2.000,00 € 6.000,00 €

1.9 (Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

5 1.500,00 € 7.500,00 €

1.1
0

(Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
ΜΕ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΟΝΙΤΟΡ

3 21.080,00 € 63.240,00 €

1.1
1

(Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΑΦ/ΜΜΑΦ

2 18.000,00 € 36.000,00 €

1.1
2

(Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ

1 80.000,00 € 80.000,00 €

1.1
3

(Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΣΤΟΛΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 3 150,00 € 450,00 €

1.1
4

(Α.Μ.Μ.Ε.Β) ΤΡΟXΗΛΑΤΟ ΑΝΑΚΟΠΗΣ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

2 5.000,00 € 10.000,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΟΥ

306.690,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΩΝ

306.690,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Α/Α ΤΜΗΜΑ/
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΜΕ ΤΟ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)

Αύξων/Αριθμός
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Θ. COVID

1.1 Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡAΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
πλήρως ελεγχόμενος
από
μικροεπεξεργαστές,
κατάλληλος για
μηχανικό αερισμό
μακράς διάρκειας σε
Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας με
ικανότητα μηχανικής
υποστήριξης της
αναπνοής σε ενήλικες

4 30.000,00 € 120.000,00 € Α/Α. 1
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και παιδιατρικούς
ασθενείς

1.2 Μ.Ε.Θ. ΦΟΡΗΤΟ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Ακτινολογικό
Σύστημα, σύγχρονης
τεχνολογίας,
μικρού όγκου και
βάρους, ευέλικτο για
εύκολη μετακίνηση
στους χώρους του
Νοσοκομείου.

1 20.000,00 € 20.000,00 € Α/Α. 2

1.3 Μ.Ε.Θ. ΦΟΡΗΤ0
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΜΟΝΙΤΟΡ
σύγχρονης τεχνολογίας
και να εργάζεται με
ρεύμα πόλεως και
επαναφορτιζόμενη
μπαταρία διάρκειας 3
ωρών τουλάχιστον, με
ενσωματωμένο
φορτιστή και
καταγραφικό.

2 4.500,00 € 9.000,00 € Α/Α. 3

1.4 Μ.Ε.Θ. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΑΝΕΠΑΦΟ
κατάλληλο για
νοσοκομειακή χρήση,
να λειτουργεί ανέπαφα
και να μετρά τη
θερμοκρασία από το
μέτωπο.
Να διαθέτει ανοιγόμενο
προστατευτικό καπάκι
για τα όργανα
μέτρησης. Να είναι
απολύτως ασφαλές
τόσο για τον χειριστή
όσο και τον ασθενή.

4 160,00 € 640,00 € Α/Α. 4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

149.640,00 €

ΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Π.

2.1 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
Ο αναπνευστήρας να είναι
σύγχρονης σχεδίασης και
τεχνολογίας, ελεγχόμενος
από Μίκρο-επεξεργαστές,
κατάλληλος για τον αερισμό

4 9.500,00 € 38.000,00 € Α/Α. 5
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παίδων και ενηλίκων. Να
είναι κατάλληλος για έντονη
νοσοκομειακή χρήση και να
διαθέτει χαρακτηριστικά
γνωρίσματα που
ικανοποιούν τις απαιτήσεις
οποιασδήποτε ανάγκης
υγειονομικής περίθαλψης
όπως επείγοντα, ανάνηψη,
ΜΕΘ, μεταφορά εντός ή
εκτός νοσοκομείου

2.2 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
ΝΕΟΓΝΩΝ
κατάλληλος για τον τεχνητό
αερισμό παίδων & νεογνών
σε επείγουσες καταστάσεις
μεταφοράς

1 20.000,00 € 20.000,00 € Α/Α. 6

2.3 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤ0 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΜΟΝΙΤΟΡ
σύγχρονης τεχνολογίας και
να εργάζεται με ρεύμα
πόλεως και
επαναφορτιζόμενη
μπαταρία διάρκειας 3 ωρών
τουλάχιστον, με
ενσωματωμένο φορτιστή
και καταγραφικό.

2 4.500,00 € 9.000,00 € Α/Α. 3

2.4 Τ.Ε.Π. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΑΝΕΠΑΦΟ
κατάλληλο για
νοσοκομειακή χρήση, να
λειτουργεί ανέπαφα και να
μετρά τη θερμοκρασία από
το μέτωπο.
Να διαθέτει ανοιγόμενο
προστατευτικό καπάκι για
τα όργανα μέτρησης. Να
είναι απολύτως ασφαλές
τόσο για τον χειριστή όσο
και τον ασθενή.

6 160,00 € 960,00 € Α/Α. 4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

67.960,00 €

ΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
4.1 ΠΑΘΟΛΟΓ

ΙΚΕΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
Ο αναπνευστήρας
σύγχρονης σχεδίασης και
τεχνολογίας, ελεγχόμενος
από Μίκρο-επεξεργαστές,
κατάλληλος για τον αερισμό
παίδων και ενηλίκων. Να
είναι κατάλληλος για έντονη
νοσοκομειακή χρήση και να
διαθέτει χαρακτηριστικά
γνωρίσματα που
ικανοποιούν τις απαιτήσεις
οποιασδήποτε ανάγκης
υγειονομικής περίθαλψης
όπως επείγοντα, ανάνηψη,

26 9.500,00 € 247.000,00 € Α/Α. 5
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ΜΕΘ, μεταφορά εντός ή
εκτός νοσοκομείου

4.2 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
ΝΕΟΓΝΩΝ
κατάλληλος για τον τεχνητό
αερισμό παίδων & νεογνών
σε επείγουσες καταστάσεις
μεταφοράς

1 20.000,00 € 20.000,00 € Α/Α. 6

4.3 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Ακτινολογικό Σύστημα,
σύγχρονης τεχνολογίας,
μικρού όγκου και βάρους,
ευέλικτο για εύκολη
μετακίνηση στους χώρους
του Νοσοκομείου.

2 20.000,00 € 40.000,00 € Α/Α. 2

4.4 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΦΟΡΗΤ0 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΜΟΝΙΤΟΡ
σύγχρονης τεχνολογίας και
να εργάζεται με ρεύμα
πόλεως και
επαναφορτιζόμενη
μπαταρία διάρκειας 3 ωρών
τουλάχιστον, με
ενσωματωμένο φορτιστή
και καταγραφικό.

26 4.500,00 € 117.000,00 € Α/Α. 3

4.5 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦ
ΟΣ 12 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
σύγχρονης τεχνολογίας,
ελεγχόμενος εξ’ ολοκλήρου
από μικροϋπολογιστές

6 3.500,00 € 21.000,00 € Α/Α. 8

4.6 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
σύγχρονης διφασικής
τεχνολογίας, κατάλληλος
για εσωτερική, εξωτερική
(σύγχρονη – ασύγχρονη) και
ημιαυτόματη απινίδωση

6 7.500,00 € 45.000,00 € Α/Α. 9

4.7 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΡΟΟΜΕΤΡΟ Ο2
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΠΛΟ ΜΕ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΡΟΥΞΟΥΝΙ
είναι κατάλληλο για
νοσοκομειακή χρήση, το
οποίο να συνδέεται σε
λήψεις οξυγόνου με ειδικό
ταχυσύνδεσμο οξυγόνου, ο
οποίος να αποκλείει την
τοποθέτησή του σε λήψη
άλλου αερίου ή κενού

50 70,00 € 3.500,00 € Α/Α. 10

4.8 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
επίτοιχης στήριξης, που να
λειτουργεί μέσω του
κεντρικού δικτύου κενού
και να αποτελείται από
ρυθμιστή κενού, δοχείο
υπερχείλισης και

50 120,00 € 6.000,00 € Α/Α. 11
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αντιβακτηριδιακό φίλτρο.

4.9 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΑΝΕΠΑΦΟ
κατάλληλο για
νοσοκομειακή χρήση, να
λειτουργεί ανέπαφα και να
μετρά τη θερμοκρασία από
το μέτωπο.
Να διαθέτει ανοιγόμενο
προστατευτικό καπάκι για
τα όργανα μέτρησης. Να
είναι απολύτως ασφαλές
τόσο για τον χειριστή όσο
και τον ασθενή.

15 160,00 € 2.400,00 € Α/Α. 4

4.10 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

10 1.500,00 € 15.000,00 € Α/Α. 12

4.11 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 28
ΛΙΤΡΑ

3 13.000,00 € 39.000,00 € Α/Α. 13

4.12 ΠΑΘΟΛΟΓ
ΙΚΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ
ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ
ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ
σύγχρονης τεχνολογίας,
ηλεκτρική,
κατασκευασμένη από υλικά
υψηλής ποιότητας και
αντοχής και κατάλληλη για
Νοσοκομειακή χρήση.

100 4.500,00 € 450.000,00 € Α/Α. 14

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

1.005.900,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 1.223.500,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑ |
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΜΕ ΤΟ
ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

1.1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ

1 12.400,00 € 12.400,00 €

1.2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ
ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

1 9.920,00 € 9.920,00 €

1.3 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

1 1.736,00 € 1.736,00 €

1.4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ 1 620,00 € 620,00 €
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ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

1.5 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ
ΡΑΦΟΣ
ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΣ

1 3.720,00 € 3.720,00 €

1.6 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΜΕ
ΔΥΟ (2) ΣΕΤ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ

2 2.000,00 € 4.000,00 €

1.7 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΜΙΚΟ
ΟΞΥΜΕΤΡΟ
ΔΑΚΤΥΛΟΥ

2 43,40 € 86,80 €

1.8 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ-
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

1 99,20 € 99,20 €

1.9 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤ
Α

20 4.464,00 € 89.280,00 €

1.10 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

2 1.875,00 € 3.750,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

125.612,00 €

ΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ

4.1 ΤΕΠ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ

1 12.400,00 € 12.400,00 €

4.2 ΤΕΠ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ
ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

1 9.920,00 € 9.920,00 €

4.3 ΤΕΠ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

1 1.736,00 € 1.736,00 €

4.4 ΤΕΠ ΦΟΡΗΤΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

1 620,00 € 620,00 €

4.5 ΤΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ
ΡΑΦΟΣ
ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΣ

2 3.720,00 € 7.440,00 €

4.6 ΤΕΠ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1 2.480,00 € 2.480,00 €

4.7 ΤΕΠ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΜΕ
ΔΥΟ (2) ΣΕΤ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ

3 2.000,00 € 6.000,00 €

4.8 ΤΕΠ ΠΑΛΜΙΚΟ
ΟΞΥΜΕΤΡΟ
ΔΑΚΤΥΛΟΥ

3 43,40 € 130,20 €

4.9 ΤΕΠ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ-
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

1 99,20 € 99,20 €

4.10 ΤΕΠ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1 1.875,00 € 1.875,00 €

4.11 ΤΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 14 860,00 € 12.040,00 €
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FCU

4.12 ΤΕΠ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΘΑΛΑΜΟΥ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ

1 5.580,00 € 5.580,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

60.320,40 €

ΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID 19

5.1 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ

4 12.400,00 € 49.600,00 €

5.2 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ
ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

1 9.920,00 € 9.920,00 €

5.3 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

5 1.736,00 € 8.680,00 €

5.4 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΦΟΡΗΤΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

4 620,00 € 2.480,00 €

5.5 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ
ΡΑΦΟΣ
ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΣ

2 3.720,00 € 7.440,00 €

5.6 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

3 2.480,00 € 7.440,00 €

5.7 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΜΕ
ΔΥΟ (2) ΣΕΤ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ

3 2.000,00 € 6.000,00 €

5.8 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΠΑΛΜΙΚΟ
ΟΞΥΜΕΤΡΟ
ΔΑΚΤΥΛΟΥ

3 43,40 € 130,20 €

5.9 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ-
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

1 99,20 € 99,20 €

5.10 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

1 20.000,00 € 20.000,00 €

5.11 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤ
Α

12 4.464,00 € 53.568,00 €

5.12 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

2 1.875,00 € 3.750,00 €

5.13 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FCU

14 860,00 € 12.040,00 €

5.14 ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
19

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΘΑΛΑΜΟΥ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ

4 5.580,00 € 22.320,00 €
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ΠΙΕΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

203.467,40 €

ΕΡΓΟ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΑΦ)

6.1 ΜΑΦ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
ΜΕΘ

9 24.800,00 € 223.200,00 €

6.2 ΜΑΦ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ
ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

1 9.920,00 € 9.920,00 €

6.3 ΜΑΦ ΜONITOΡ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Σ ΖΩΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΑΦ

9 6.200,00 € 55.800,00 €

6.4 ΜΑΦ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Σ ΜΟΝΤΙΤΟΡ
(ΖΩΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ)

1 6.600,00 € 6.600,00 €

6.5 ΜΑΦ ΦΟΡΗΤΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

1 620,00 € 620,00 €

6.6 ΜΑΦ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ
ΡΑΦΟΣ
ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΣ

2 3.720,00 € 7.440,00 €

6.7 ΜΑΦ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

9 2.480,00 € 22.320,00 €

6.8 ΜΑΦ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ-
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

1 99,20 € 99,20 €

6.9 ΜΑΦ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤ
Α

9 4.464,00 € 40.176,00 €

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

366.175,20 €

Α/Α ΤΜΗΜΑ |
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΜΕ ΤΟ
ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Π.

1.1 Τ.Ε.Π. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ
ΔΙΠΛΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 5.500,00 € 5.500,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΩΝ 755.575,00€
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1.2 Τ.Ε.Π. MONITOR
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΖΩΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

2 5.000,00 € 10.000,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.3 Τ.Ε.Π. 12 ΚΑΝΑΛΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

1 2.500,00 € 2.500,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.4 Τ.Ε.Π. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ

1 2.800,00 € 2.800,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.5 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΠ

1 9.000,00 € 9.000,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.6 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤΑ ΠΑΛΜΙΚΑ
ΟΞΥΜΕΤΡΑ

2 600,00 € 1.200,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.7 Τ.Ε.Π. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

3 2.000,00 € 6.000,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.8 Τ.Ε.Π. ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΕ
DOPPLER

1 10.000,00 € 10.000,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.9 Τ.Ε.Π. ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1 4.000,00 € 4.000,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.10 Τ.Ε.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΜΕ
ΔΙΠΟΛΙΚΗ,ΜΟΝΟΠΟΛΙ

1 10.000,00 € 10.000,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
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ΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.11 Τ.Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΑ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2 450,00 € 900,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.12 Τ.Ε.Π. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1 2.500,00 € 2.500,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

1.13 Τ.Ε.Π. ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ
ΚΑΤΟΠΤΡΟ

1 1.500,00 € 1.500,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

65.900,00 €

ΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

2.1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ /
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
(MONITOR)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦ
ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

1 4.600,00 € 4.600,00 € ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΣ
Ο
ΑΝΤΑΠΟΚΡ
ΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

4.600,00 €

ΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3.1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ
Ο

UPS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

1 25.000,00 € 25.000,00 € ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
Α ΤΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΟΥ

25.000,00 €

ΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

4.1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓ
ΙΚΟ

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

1 5.000,00 € 5.000,00 € ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ
ΑΙΜΑΤΟΣ

5.000,00 €
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ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΩΝ

100.500,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑ |
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (ΜΕ
ΤΟ ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1.1 ΜΕΘ Ψηφιακός πύργος
ενδοσκοπήσεων
συνοδευόμενος
από εύκαμπτο
κολοκονοσκόπιο
και εύκαμπτο
γαστροσκόπιο

1 150.000,00 150.000,00

1.2 ΜΣΝ - ΜΕΘ Συστήματος
Υπερηχοτομογρα
φίας για
Καρδιολογική
Χρήση (για
ΜΣΝ) και
Γενικής Χρήσης
για (Μ.Ε.Θ.)

2 60.000,00 120.000,00

1.3 ΜΕΘ Κλίνες ΜΕΘ 7 20.000 140.000,00
1.4 ΜΕΘ - ΜΣΝ Σύστημα

παρακολούθησης
φυσιολογικών
παραμετρων
ασθενών για
ΜΕΘ/ΜΑΦ -
ΜΣΝ

2 11.000,00 220.000,00

1.5 ΜΕΘ Κλειστό
Σύστημα
Άσηπτης
Βρογχοαναρρόφ
ησης

20 7.500,00 150.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 780.000,00 €

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-
19,Π.Ε. Βοιωτίας.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στις επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν μετά την εμφάνιση
του κορωνοϊού COVID-19.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε
το παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 502

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-
19,Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 61067/1656/22-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε αιτιολογώντας ότι είναι ενάντια ως παράταξη στις 2μηνες ή 4μηνες
προσλήψεις.Επιμένουν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “ψηφίζουμε λευκό. Η Περιφέρεια θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις
προσλήψεις που έχουν προκηρυχθεί για την Αυτοδιοίκηση α και β Βαθμού και μάλιστα με
συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε προηγούμενη Ο.Ε. έχουμε ζητήσει να μας ενημερώσετε για τις
προτάσεις ώστε να καλυφθούν θέσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη οι Π.Ε.Η πρόταση της Π.Ε.
έρχεται ετεροχρονισμένη και μπορεί να καλυφθεί από τις νέες προσλήψεις. Άλλωστε στην Π.Ε.
Βοιωτίας έχουν έρθει πολύ συχνά θέματα προσλήψεων για 2μηνες, πρακτική που δεν συνάδει με
καμιά προσέγγιση και αιτιολόγηση ουσιαστικής λειτουργίας των υπηρεσιών.”

Ο κ. Αναγνωστακής ψήφισε υπέρ και ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να
καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό και όχι με 2μηνα και 4μηνα δεδομένου ότι τέτοιες θέσεις έχει
ανάγκη η Περιφέρειά μας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στην Π.Ε Βοιωτίας,
ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

Οι πιστώσεις για την κάλυψη των προσλήψεων θα εγγραφούν στην επόμενη 3η τροποποίηση
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 2020,
σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64Α)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 503

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 13/14-04-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Καταγράφονται οι τοποθετήσεις που έγιναν, αλλά δεν απεικονίζονται με
την χρονική σειρά που έγιναν.

Με την προσθήκη της συγκεκριμένης παρατήρησης…..Δεν έχουμε αντίρρηση στο
προτεινόμενο πρακτικό.”
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 13/14-04-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 504

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου-
Παντειχίου» προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70961/2139/Φ.Ε./13-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:

α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση γηπέδου
Καλοχωρίου-Παντειχίου» προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται
από τους ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ, με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (παρ. 2.α του άρθρου 95
του Ν.4412/2016) και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης.

β) τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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 εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η επιτροπή
δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με
το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και
να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

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

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της
διακήρυξης.

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

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

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
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 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 505

ΘΕΜΑ 3ο:΄Εγκριση α)δημοπράτησης και β)τευχών δημοπράτησης του έργου:«Αποπεράτωση του
έργου : “Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας ΤΜ. από ΧΘ. 8+120 έως ΧΘ.
11+627,25 - Αποκατάσταση κατολίσθησης”», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 72892/3578/21-04-
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 “Το συγκεκριμένο έργο έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και παραμένει σε
εκκρεμότητα μια και δεν ολοκληρώθηκε η σύνδεση του με το δίκτυο των δρόμων της Γλύφας….
Ταυτόχρονα σαν αποτέλεσμα του τρόπου κατασκευής προέκυψαν ανάγκες πρόσθετων
παρεμβάσεων :
 Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο Βαθύκοιλο και την παραλία του.
 Αντιμετώπιση προβλημάτων από συσσώρευση φερτών υλικών στην είσοδο της Γλύφας.
 Πρόσθετη μελέτη για διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργεί ο νέος

δρόμος.
Σήμερα έρχεται καινούργιο έργο για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων σε ένα μέρος του
δρόμου.
Φυσικά….. Δεν έχουμε αντίρρηση στο έργο που προβλέπεται.
Ζητάμε, όμως, γραπτές εξηγήσεις για το τι προέβλεπε ή μελέτη το βασικού έργου και πως η
υπηρεσία την έκανε αποδεκτή ως πλήρη, όταν ή ίδια η ζωή και οι εξελίξεις έδειξαν συγκεκριμένες
ελλείψεις της.”

Ο κ. Σπανός συμφώνησε να δοθούν γραπτές εξηγήσεις

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
«Αποπεράτωση του έργου“Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας ΤΜ. από ΧΘ.
8+120 έως ΧΘ. 11+627,25 - Αποκατάσταση κατολίσθησης”»
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
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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 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 506

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης οδού
Πρόδρομος – Ζάλτσα», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.146.951,61 € χωρίς ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1588/68782/08-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. Ι/7-04-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης
οδού Πρόδρομος – Ζάλτσα», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.146.951,61 € χωρίς ΦΠΑ,
το οποίο αφορά στον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τον έλεγχο-
βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, που κατατέθηκαν στα
πλαίσια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 76225.

2. Αποδέχεται όλους τους διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς για τη συμμετοχή τους
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 507

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου:
«Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής περιόδου έτους 2020»
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1688/73536/22-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Έχοντας διαφορετική αντίληψη για την διαχείριση της άρδευσης της
Κωπαΐδας, χωρίς εργολάβους και επιχειρηματικά κριτήρια…. Είχαμε καταψηφίσει τον διαγωνισμό….
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ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την σημερινή εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Ψηφίζουμε λευκό. Η αποσπασματική λύση των θεμάτων λειτουργίας
και συνάρτησης έρχεται κάθε φορά χωρίς να υπάρχει ένας συνολικός και ολοκληρωτικός
σχεδιασμός. Έχουμε καταθέσει από τον μήνα Γενάρη την πρόταση μας για μία ολοκληρωμένη
πρόταση διαχείρισης του Κωπαϊδικού πεδίου, διαχείρισης των υδάτινων πόρων και βάση των νέων
ευρωπαϊκών δεδομένων και των κλιματικών αλλαγών, των αναγκαίων υποδομών και στήριξης των
αγροτών που πλήττονται ετησίως χωρίς να λαμβάνουν καμιά αποζημίωση .Ο φορέας διαχείρισης
του Κωπαϊδικού πεδίου είναι κομβικής σημασίας ,η συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και Υποδομών πολύ
σημαντική διότι μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχουν συσσωρευτεί προβλήματα τα
οποία απαιτούν συνολικό σχεδιασμό και νέες χρηματοδοτήσεις.”

Ο κ. Δούρος επεσήμανε ότι σε κάποιο Περιφερειακό θα πρέπει να συζητηθούν εκτενώς η
Κωπαϊδα και τα νερά του Μόρνου.

Ο κ. Αναγνωστάκης υιοθέτησε τις απόψεις των ανωτέρω και ψήφισε λευκό δεδομένου ότι θα
ήθελε με αυτό τον τρόπο να πιέσουν ώστε να γίνει επιτέλους η εν λόγω συζήτηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς του μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού,«Συντήρηση και λειτουργία
αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής περιόδου έτους 2020».
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την οικονομική φορέα ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ, με την υπ’
αριθμό Πρωτ.: 1233/53720 κατάθεση προσφοράς και οικονομική προσφορά 51.600,00 € πλέον
Φ.Π.Α., με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (14%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 508

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση των Ισόπεδων Σιδηροδρομικών Διαβάσεων σε θέσεις που
συναντούν το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο»,προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε.
Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.72886/3577/21-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση των Ισόπεδων Σιδηροδρομικών Διαβάσεων σε θέσεις που
συναντούν το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 87628.
2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με
Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 144640 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι επτά τοις
εκατό (27,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 509

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση οδικής
ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα - Προσκυνάς», προϋπολογισμού
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2.000.000,00 €.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΕ 56550/2584/14-04-

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 ανέφερε τα κάτωθι:
 Στις 13-3-2019 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με ποσοστό έκπτωσης 73,91 %.
 Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χορηγήθηκε

παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 11-01-2020.
 Στις 10-12-2019 ο εργολάβος ζήτησε εύλογη προθεσμία , για παράταση της συμβατικής

προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 10-04-2020.
 Στις 12-3-2020 ο εργολάβος ζήτησε εύλογη προθεσμία , για παράταση της συμβατικής

προθεσμίας κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 8-8-2020.
Σε όλες τις περιπτώσεις προβάλλεται σαν αιτία : « Λόγω συνεχόμενων δυσμενών καιρικών
συνθηκών που επικρατούσαν και κυρίως λόγω της ύπαρξης νερού στο σημείο κατασκευής του
τεχνικού καθώς από αυτό γίνεται η απορροή όλων των υδάτων της λεκάνης απορροής της
περιοχής »….. που όμως συνεκτιμούμενη με τις καιρικές συνθήκες του πρώτου 10μήνου του 2019,
αλλά και τις τεχνικές δυνατότητες αποστράγγισης του χώρου…..Δεν θεωρείται βάσιμη.
Για αυτό ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε να δοθεί η παράταση με την επισήμανση να μην δοθεί άλλη παράταση
γι’ αυτό το έργο.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε “ότι θα συμφωνήσουν προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτέλους το
έργο με την επισήμανση ότι το έργο θα πρέπει παράλληλα να είναι αντάξιο των προσδοκιών μας σε
σχέση με το μεγάλο ποσοστό έκπτωσης που έχει δοθεί”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Παρεμβάσεις για την
βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα - Προσκυνάς» με
αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90)+ εκατόν δώδεκα (112 ) = διακόσιες δύο(202) ημερολογιακές
ημέρες ήτοι μέχρι 31-07-2020 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 510
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073)
για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020.Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 71157/2282/14-04-2020
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 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:

ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57



37

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης (Διόδια-
Χιλ.Απόσταση-
Εισητήρια-Ημερήσια
Αποζημίωση)του
Προσωπικού
Δακοκτονίας Μαΐου
2020 στα πλαίσια του
προγρ. συλλογικής
καταπολέμησης του
δάκου της ΠΕ Εύβοιας
Έγγραφο 67704/3901/7-
4-2020 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.52
41.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ

ής

200,00 1.186.772,82 861.089,06 325.483,76

ΣΥΝΟΛΟ 200,00 1.186.772,82 861.089,06 325.483,76

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 511

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός
Φορέας 073) και 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. 71351/1288/16-04-2020

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Έργο : «Παροχή
υπηρεσιών σύνταξης
Λογισμικού
Εφαρμογών για της
ανάγκες της ΔΤΕ ΠΕ
Εύβοιας»
20REQ006532883
χρηματοδότηση:KAΠ
-ΣΑΕΠ066
Έγγραφο
67408/2043/6-4-2020
της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.98
99.01

Λοιπές
δαπάνες

5.000,00 590.101,02 184.245,61 400.855,41
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έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “ΟΧΙ …..στην δαπάνη 6.500 ευρώ, που αφορά την πληρωμή υπηρεσιών
που εντάσσονται στο έργο με τίτλο «Δράσεις Ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας
και Ταυτοποίησης του Παραγόμενου Μελιού»….. μια και δεν έχουν προσδιοριστεί σαφώς τα
παραδοτέα.
ΝΑΙ…. στα υπόλοιπα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(φορέας 073) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
τακτική συντήρηση του
Plotter HP Designjet
T2530DS που
εξυπηρετεί τις ανάγκες
της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας.

03.073
.

0879.0
1

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

290,00 38.000,00 28.041,02 9.958,98

Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (φορέας 071) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
κάλυψη μισθοδοσίας
ενός (1) ατόμου με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου,
κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων,
διάρκειας ενός (1) έτους,
που θα προσληφθεί για
την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών
στην εφαρμογή του
Προγράμματος
«Εμβολιασμών κατά της

03.071
.

9473.0
1

Υπουργείου
Γεωργίας 11.000,00 22.000,00 0,00 11.000,00
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Οζώδους Δερματίτιδας»
της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ.
147/23079/22-1-20
απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ.
(ΑΔΑ:67ΑΕ4653ΠΓ-
ΘΤΠ)
Έτος 2020: 11.000,00€
Έτος 2021: 11.000,00€
Σύνολο: 22.000,00€

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η δαπάνη αφορά την πληρωμή
υπηρεσιών που εντάσσονται στο
έργο με τίτλο «Δράσεις Ανάπτυξης
της Μελισσοκομίας του Νομού
Ευρυτανίας και Ταυτοποίησης του
Παραγόμενου Μελιού» βάση της υπ.
αριθμ.296/2019 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου περί
τροποποίησης-έγκρισης Τεχνικού
Προγράμματος 2020 ΠΕΕυρυτανίας,
στο οποίο εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο (ΚΑΠ2020)
(αφορά δαπάνη του 2019).
18REQ002985655

03.071.

9779.02

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

6.468,75

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 512

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.72045/1989/21-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως κατωτέρω:
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στo ΒΕΝΙΖΕΛΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, επειδή δεν
έγινε η μεταβίβαση του Ρ
49451 αυτ/του, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

100,00 2.569,00 520,00 2.049,00

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΙΚΕ, επειδή δεν έγινε η
μεταβίβαση του ΙΒΑ
8938 αυτ/του, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

195,00 2.569,00 620,00 1.949,00

3

Πληρωμή δαπάνης στο
ΚΑΛΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ,
σύμφωνα με την
467/2020 απόφαση της
Ο.Ε (πράξη 12/7-4-20)
και την 9-4-20
γνωμοδότηση και
σύμφωνα με το Ν.
3068/2002- ΦΕΚ Α
274/14-11-2002

02.05.073.0892
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων η
συμβιβαστικών
πράξεων

2.985,92 52.000,00 26.657,95 25.342,05

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.280,92 54.569,00 27.277,95 27.291,05 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 513

ΘΕΜΑ 11ο:Α) «Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020».
Β)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έργων, μελετών κ.λ.π. έτους 2020».Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.72420/1263/16-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζέλη ανέφερε: “Ψηφίζουμε λευκό. Στην εισήγηση και στις παραγράφους Α 3-4-5
αναφέρονται οι δαπάνες για την πληρωμή αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών έκτακτου
προσωπικού κωδ.5241 δηλ. χρηματοδότησης από το ΥΠΑΑΤ ,δεν υπάρχουν στοιχεία για τις
ειδικότητες, τον αριθμό του προσωπικού, τις ώρες παρακολούθησης των δακοπαγίδων ,το εάν το
αναφερόμενο ποσό -το οποίο φαίνεται και πολύ - είναι το πλαφόν και θα γίνει αργότερα η
εκκαθάριση βάση των εργασιών. Δεν είναι σωστή η παρουσίαση από τις υπηρεσίες της
Αντιπεριφέρειας. Αυτό που ενδιαφέρει την Περιφέρεια είναι το κατά πόσο μπορεί να
παρακολουθήσει όλες τις εργασίες που γίνονται και από ΔΑΟΚ, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική
η δακοκτονία και συνεπώς οι ελαιοπαραγωγοί. Δεν μπορεί να μην υπάρχει εικόνα των εργασιών και
των ελέγχων στο έργο των εργολάβων .”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Α)Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό
Φορέα 073, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή αμοιβής

δικηγόρου ο
οποίος, θα

γνωμοδοτήσει
σχετικά με την
περιουσιακή

κατάσταση της Π.Ε.
Φωκίδας και τις
απαραίτητες

ενέργειες για την
τακτοποίηση των
θεμάτων που έχουν
προκύψει σχετικά με
την εγγραφή της στο

κτηματολόγιο.
σύμφωνα με την

αριθμ.TT.
17942/92/21.04.205
20 εισήγηση της

Νομικής Υπηρεσίας

02.04.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

496,00 35.000,00 15.273,12 19.230,88

2.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

μηχανής
πλαστικοποίησης
για το γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας
Το αρθμ. πρωτ.

43616/707/25.02.20
20 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα του
γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 136,40 13.692,25 1.323,27 12.232,58

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβών Έκτάκτου
προσωπικού(ΤΟΜΕ

ΑΡΧΕΣ-
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ) για το

Πρόγραμμα
Δακοκτονίας Π.Ε.
Φωκίδας Το αρθμ.

πρωτ.
66332/709/03.04.20

20 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα του
γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγ

ωγής
16.000,00 213.180,43 151.357,11 45.823,32

4.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ασφαλιστικών

εισφορών Έκτακτου
προσωπικού(ΤΟΜΕ

ΑΡΧΕΣ-
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ) για το

Πρόγραμμα
Δακοκτονίας Π.Ε.
Φωκίδας Το αρθμ.

πρωτ.

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγ

ωγής
4.000,00 213.180,43 167.357,11 41.823,32
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ,έργων, μελετών κ.λ.π. που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 από τον ειδικό Φορέα 071, ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 514

ΘΕΜΑ 12ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού

66332/709/03.04.20
20 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα του
γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

5.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
αμοιβών και
ασφαλιστικών

εισφορών έκτακτου
προσωπικού

(ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
) για το Πρόγραμμα
Δακοκτονίας Π.Ε.
Φωκίδας Το αρθμ.

πρωτ.
66231/705/03.04.20

20 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα του
γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγ

ωγής
7.500,00 213.180,43 171.357,11 34.323,32

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
28.132,40 688.233,54 506.667,72 153.433,42

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

6.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή της

μελέτης
«Περιφερειακός

Δρόμος
Τρικόρφου.»

σύμφωνα με την
σύμφωνα με την
αριθμ. 60/2020
Απόφαση του
Περιφεριακού

Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας

(ΑΔΑ :ΨΚΜΒ7ΛΗ-
ΘΜΩ ) Το αρθμ.

πρωτ.
260818/5947/2019/2

8.01.2020
Έγγραφο της

Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

02.04..071.9362.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων

16.052,14 16.052,14 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
16.052,14 16.052,14 0,00 0,00
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έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 73026/2863/21-04-2020
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 επεσήμανε: “ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΘΑ ….στην δαπάνη 150.000 ευρώ για την αγορά
μεταχειρισμένου φορτηγού με αδιευκρίνιστη σκοπιμότητα και ασαφή εκτίμηση της διαφοράς της
αξίας μεταχειρισμένου και καινούργιου.
ΝΑΙ…. στα υπόλοιπα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α)Εγκρίνει 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

1

Δαπάνη ηλεκτρολογικών
εργασιών για επισκευή
και συντήρηση των
κτιρίων που στεγάζονται
οι υπηρεσίες της Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 71815/3512/15-
4-2020 Γενική Δ/νση
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

20REQ006563815 2020-04-
13

02.01.073.0851.
01

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή κτιρίων
γενικά

2.000,00 8.308,98 200,00 8.108,98

2

Δαπάνη για συντήρηση-
αναγόμωση-
υδραυλική δοκιμή των
πυροσβεστήρων της Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 71086/3468/14-
4-2020 Γενική Δ/νση
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

20REQ006563109 2020-04-
13

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

3.000,00 63.000,00 54.475,57 8.524,33

3

Δαπάνη για ανάθεση
υπηρεσίας υποστήριξης
της Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Π.Σ.Ε.
διάρκειας ενός (1) έτους.

ΠΟΛΥΕΤΗΣ

Έτος 2020: 7.250,00€

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 7.250,00 130.000,00 64.883,80 65.116,20
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 ,
ως κατωτέρω:

Έτος 2021: 7.250,00€

Έγγραφο 70216/558/10-4-
2020 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

20REQ006502123 2020-03-
31

4

Δαπάνη ασφάλισης
οχημάτων (φορτηγών και
αυτοκινήτων)
μηχανημάτων έργου και
ενός (1) σκάφους (από 1-
7-2020 έως 30-6-2021)

Έγγραφο 50850/2296/6-3-
2020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων

20REQ006389157 2020-03-
06

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

12.000,00

5

Δαπάνη χορήγησης νέας
παροχής για τη σύνδεση
ηλεκτροφωτισμού της
επαρχιακής οδού Λυχνός-
Καστανιά

Έγγραφο 71976/3515/15-
4-2020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων

20REQ006451555 2020-03-
19

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

293,21 221.071,31 181.406,82 39.664,49

6

Δαπάνη μετακίνησης
εκτός έδρας- ημερήσια
αποζημίωση, για το
προσωπικό Δακοκτονίας
Π.Ε. Φθιώτιδας -ΜΑΙΟΣ
2020

Έγγραφ 5538/71083/14-4-
2020 Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγής

1.200,00 1.735.540,84 1.052.566,26 682.974,58

25.743,21

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη προμήθειας
ειδών καθαριότητας των
κτιρίων στο Κέντρο
Προσωρινής Φιλοξενίας
Προσφύγων στις
Θερμοπύλες Π.Ε.
Φθιώτιδας (ΣΑΕΠ 066)

΄Εγγραφο 61071/629/19-3-
2020 Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.071.9459.
01

Επιχορηγήσεις για
διάφορα έργα. 1.904,04 975.575,58 756.544,99 219.030,59
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 515

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας», της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48998/1971/04-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Από θέση αρχών διαφωνούμε κατηγορηματικά με τις εργολαβίες
εξυπηρέτησης υπηρεσιών, που μεταφράζονται σε ενοικίαση εργαζομένων.
Αντιπροτείνουμε την δημιουργία δημόσιας δομής, με μόνιμους εργαζόμενους που θα έχουν πλήρη
δικαιώματα.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει:

- τη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου “Παροχής υπηρεσιών
φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας”, για ένα έτος, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η πολυετής δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0899, περί λοιπών δαπανών και ειδικών αμοιβών και
κατανείμετε κατά έτος ως εξής:

20REQ006456069 2020-03-
19

2

Δαπάνη αποπεράτωσης
του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ-
ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ”

Έγγραφο 36947/1601/17-2-
2020
Γενική Δ/νση
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

20REQ006582872 2020-04-
15

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
300.000,00

3

Δαπάνη προμήθειας
μεταχειρισμένου
φορτηγού

Έγγραφο 71834/3514/15-4-
2020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων

20REQ006337917 2020-02-
25

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
150.000,00 3.453.431,94 1.966.428,31 1.487.003,63

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 451.904,04
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Έτος 2020: 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έτος 2021: 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που προκηρύσσονται αφορούν τη φύλαξη:
α) του κτιρίου που βρίσκεται στη ταχ. δ/νση Λεωφόρος Καλυβίων 2, 35132, Λαμία (εφεξής
«Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»), συνολικής επιφάνειας 1.918,62 τ.μ.,
β) του κτιρίου που βρίσκεται στη ταχ. δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 13, 35131, Λαμία (εφεξής
«Κεντρικό Κτίριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»), συνολικής επιφάνειας 1.260,00 τ.μ.,
γ) του κτιρίου του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού που βρίσκεται στον παράδρομο Λαμίας -
Αθήνας (Αμαξοστάσιο) συνολικής επιφάνειας 100,00 τ.μ. και
δ) του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας που
βρίσκεται στη Ταχ. Δ/νση Κύπρου & Θερμοπυλών, 35130, Λαμία, συνολικής επιφάνειας 630,00 τ.μ.
- το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού
& Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 516

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Καρπενησίου", προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης,Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72301/1046/15-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
ανάδειξης αναδόχου για την "Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και
αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου
Καρπενησίου" της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

2.Εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας για τον καθορισμό της
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ 566.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 517

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του
Δήμου Αγράφων", προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης,Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72307/1048/15-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος επεσήμανε ότι καλό θα ήταν να γίνει κάποια στιγμή εκτενής συζήτηση για την
αντιπυρική περίοδο.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
ανάδειξης αναδόχου για την "Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και
αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αγράφων" της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

2.Εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας για τον καθορισμό της
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ 566.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 518

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης
ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών συσκευασιών των
αποθηκών δακοκτονίας της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 54.444.73€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.70791/2266/13-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση...Ζητάμε όμως να αποσαφηνιστεί από που
προέκυψε το περίσσευμα φαρμάκων...”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 6/8-04-2020 (ολοκληρώθηκε στις 10-04-2020) πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής,
συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς
χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών συσκευασιών των αποθηκών δακοκτονίας της
Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 54.444.73€ με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εταιρείας «POLYECO Α.Ε.».

2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στην εταιρεία «POLYECO Α.Ε.» (Ταχ. Δ/νση: 16ο
χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ 19300, Ασπρόπυργος, ΑΦΜ: 099363280) και εγκρίνει την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικής αξίας τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ενός
ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (32.381,44 €) άνευ Φ.Π.Α (40.152,98€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 519

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72952/2861/21-04-2020

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 επεσήμανε: “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.
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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 ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΦΜ: 045040110

2.988,35 33/08-04-2020
19SYMV005529019 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΑΦΜ: 026838185

1.962,29 65/08-04-2020
20SYMV006187650 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΦΜ: 045040110

388,63 32/08-04-2020
19SYMV005529020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΦΜ: 149837416

4.777,50 21/01-04-2020
19SYMV005529220 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΖΩΗ Ι. ΦΙΝΕ

ΑΦΜ: 300205120 2.153,38
43/14-04-2020 19SYMV005529235 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 112449356

1.924,85 37/21-04-2020 19SYMV005826844 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 520

*ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1203/19-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί τροποποίησης - διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, και συγκεκριμένα του δρομολογίου με κωδικό 575 «Ερέτρια-Πλακάκια-
Κρεμμάλα-Αμυγδαλίτσα (ολοήμερο)».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 31150/1117/13-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

1. Διορθώνει την υπ΄ αριθμ. 1203/19-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ) απόφασή της περί
τροποποίησης - διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, και συγκεκριμένα του
δρομολογίου με κωδικό 575 «Ερέτρια-Πλακάκια-Κρεμμάλα-Αμυγδαλίτσα (ολοήμερο)» και α/α 2,
σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν
και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και
2019-2020 και αποτυπώνονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

2. Εγκρίνει:
α) Την τροποποίηση της υπογεγραμμένης σύμβασης του αναδόχου κ. Αλεξόπουλου

Νικόλαου.
β) Την τροποποίηση του ως άνω δρομολογίου, με αναδρομική ισχύ από τις 10 Δεκεμβρίου

2018, σύμφωνα με τις χορηγηθείσες βεβαιώσεις των σχολικών μονάδων.
γ) Την καταβολή ή παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει από την εν

λόγω τροποποίηση, για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020.

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1203/19-06-2019 αρχική απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 521

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 , συνολικού προϋπολογισμού
7.558.624,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού
Συστήματος Αγορών με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του
διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 55888/1534/16-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :
α)τη διενέργεια διεθνούς, 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%, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα
προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ(€)].

β)τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο διακήρυξης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Κ.Α.Ε. 0821 του
ΕΦ 073 και θα κατανέμεται κατά οικονομικό έτος ως εξής:

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020: 1.079.788,50€ με ΦΠΑ 24%
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021: 2.519.065,50€ με ΦΠΑ 24%
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022: 2.519.065,50€ με ΦΠΑ 24%
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023: 1.440.705,05€ με ΦΠΑ 24%
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 522
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση:α) Διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια
με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών επισκευή και τοποθέτηση 2020», συνολικού προϋπολογισμού
31.060,00 € και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 71533/1250/14-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει: α) Τη διενέργεια συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια ελαστικών επισκευή και τοποθέτηση 2020», και
β) τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 523

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά
μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευβοίας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού και του
ΚΕΣΥ»,προϋπολογισμού 34.720,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 70954/2270/13-04-
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. Το Πρακτικό Συνεδρίασης 1 (31-03-2020) της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού,«Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα,
πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των
Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού και του ΚΕΣΥ».
2. Ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ», με, Δ/νση Μανουσογιάννη 11Α,
Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ 71201, Τηλ.2810341119, ΑΦΜ: 095457728, με συνολική τιμή προσφοράς
το ποσό των 25.235,53€ χωρίς Φ.Π.Α και 31.292,06 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
3. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 524

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για
την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών των μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις
ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022», συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€
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. 73382/2875/22-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημ/κού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1.Εγκρίνει:
 Τη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών των μηχανημάτων έργων και
φορτηγών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022»
συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) τμήματα:
α)Την προμήθεια υγρών καυσίμων ήτοι πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες κίνησης και
λειτουργίας των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και χορτοκοπτικών της ΠΕ Φθιώτιδας για τη
περίοδο 2020-2022, προϋπολογισμού :825.957,12ευρώ (με Φ.Π.Α.)
β) Την προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικού υγρού καθαριστικού κινητήρων κ.α απαραίτητα για την
επισκευή, συντήρηση και σωστή λειτουργία των μηχανημάτων έργου και φορτηγών της ΠΕ
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού: 74.042,88ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ566 σε
βάρος του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 και συγκεκριμένα το υποέργο ¨Προμήθεια Καυσίμων και
Λιπαντικών περιόδου 2020-2022¨
 Τους όρους της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 525

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση του έργου: «Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες A & B τμήματος στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε.
Βοιωτίας», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας
στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 71601/1968/15-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Ψηφίζουμε υπέρ. Θα ήθελα όμως να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις,
να δηλώσουμε επιφύλαξη, που σχετίζονται με τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων κόστους
των διαγωνιστικών διαδικασιών της Βοιωτίας και της Ευβοίας που βρίσκονται σε παρόμοια εξέλιξη
με τον ίδιο ανάδοχο. Ενώ στην Βοιωτία αναφέρεται το κόστος ανά παγίδα ,ο συνολικός
προϋπολογισμός και συνεπώς μπορεί να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός παγίδων, στην Εύβοια
αναφέρεται μόνο ο συνολικό κόστος. Και επειδή οι ανάδοχοι είναι 3 δεν μπορεί να ελέγξουμε την
διαδικασία και τον συνολικό αριθμό παγίδων. Υπάρχει αρρυθμία στην παρουσίαση των
εισηγήσεων και πιθανά και των ελεγκτικών διαδικασιών.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε υπέρ με την επισήμανση ότι συμφωνεί απόλυτα με τις θέσεις της κας
Μπατζελή και πρότεινε ο κ. Βουρδάνος(δεδομένου της πολιτικής του ευθύνης) σε συνεργασία με
τις υπηρεσίες να δώσει ένα συνοπτικό απολογιστικό κείμενο σχετικό με τη Δακοκτονία ανά
Περιφερειακή Ενότητα και να ενημερώσει τα μέλη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 14-4-2020 πρακτικό αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού
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Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες A
& B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με την αποσφράγιση & έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγιση τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.» με προσφερόμενη τιμή
ανά τοποθετημένη παγίδα:
 Για το Τμήμα Α΄ 1,19 €/παγίδα και συνολικού προϋπολογισμού 26.946,36 € άνευ Φ.Π.Α.
 Για το τμήμα Β΄ 1,20 €/παγίδα και συνολικού προϋπολογισμού 24.357,60 € άνευ Φ.Π.Α.

3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 526

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
ανάδειξης αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 71519/2297/14-04-
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. Το Πρακτικό Συνεδρίασης 1 (31-03-2020) της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών
με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας.
2.Ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε, με, Δ/νση 124 Χλμ. Π.Ε.Ο
Αθηνών-Δελφών, Λιβαδειά, Τ.Κ 32131, Τηλ.2261088264, για τα Τμήματα Α, Β, Δ & ΣΤ της με
αριθμ. πρωτ. Οικ. 45184/1509/27-02-2020 (20PROC006354465) Διακήρυξης. Η εταιρεία
προσέφερε:

i) Για το Τμήμα Α (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ) το ποσόν των 12.782,98€ χωρίς ΦΠΑ .
ii) Για το Τμήμα Β (ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) το ποσόν των
8.150,82 χωρίς ΦΠΑ.
iii) Για το Τμήμα Δ (ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ) το ποσόν των 13.673,78 χωρίς ΦΠΑ.
iv) Για το Τμήμα ΣΤ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ) το ποσόν των 2.895,10 χωρίς ΦΠΑ.

Η Συνολική τιμή προσφοράς και για τα τέσσερα τμήματα ανέρχεται στο ποσό των
37.502,68€ χωρίς Φ.Π.Α και 42.378,06 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%

3.Την κήρυξη ως αγόνων των τμημάτων Γ (ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ), Ε (ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ)
της Διακήρυξης διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα εν λόγω τμήματα.

4.Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “ Ψηφίζουμε υπέρ με την επιφύλαξη της εφαρμογής και έλεγχου
της διαδικασίας. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας για την πορεία της Δακοκτονίας και των όρων
που πρέπει να απαιτηθούν από τους εργολάβους σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της έτσι ώστε να
μην υπάρχουν καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα. Οι προτάσεις μας αφορούν την
διαδικασία για όλους τους νομούς της Περιφέρεια μας. Ειδικότερα:
«Η Περιφέρεια οφείλει να προστατέψει τους ελαιοπαραγωγούς της ,να χρησιμοποιήσει με
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τους δημόσιους πόρους που διανέμονται από το ΥΠΑΑΤ ,τις
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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.
Για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο λόγω των προβλημάτων, οικονομικών και
παραγωγικών ,προτείνουμε την αναστολή/κατάργηση της παρακράτησης της εισφοράς
δακοκτονίας από τους παραγωγούς .
Ειδικότερα ,η παράταξη μας «πατρίδα μας η Στερεά» προτείνει:

1. Στα πλαίσια έλεγχου του ανάδοχου για την τακτική παρακολούθηση του
δακοπληθυσμού είναι απαραίτητο να υπάρχει αρίθμηση κάθε παγίδας, με συντεταγμένες
και να φωτογραφίζεται κάθε φορά από τον δακοπαγιδοθέτη η παγίδα και το περιεχόμενο
των δάκων , με εμφανή την ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας, ώστε να υπάρχουν
αποδεικτικά στοιχεία των πραγματικών ελέγχων.

2. Τοποθέτηση GPS που θα προσαρμοστούν σε κάθε τρακτέρ έτσι ώστε οι τις αρμόδιες
υπηρεσίες να μπορούν να παρακολουθούν την ευρεία εφαρμογή των ψεκασμών σε όλα τα
κτήματα .Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να είναι όρος στις συμβάσεις συνεργασίας με τους
αναδόχους ενώ η προμήθεια των GPS να γίνει σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ.

3. Άμεση διασφάλιση των φαρμάκων για τους ψεκασμούς ώστε να μην υπάρχουν
καθυστερήσεις στην προμήθεια με δυσμενή αποτελέσματα τα για την ελαιοκαλλιέργεια.

4. Να κατοχυρωθεί διετής ή και τριετής σύμβαση σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων
έναντι της μονοετούς που ισχύει μέχρι σήμερα, να υπάρχουν κίνητρα κατάθεσης
προσφορών από τους εξειδικευμένους εργολάβους. Με την διαδικασία αυτή θα
αποφευχθούν οι καθυστερήσεις, οι επαναλαμβανόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες που
επιβαρύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες , η επανάληψη ανάθεσης στους ίδιους αναδόχους ή
άκαρποι διαγωνισμοί ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται και έμπειρο προσωπικό για την
αντιμετώπιση του δάκου και άλλων ασθενειών που συνεχώς διευρύνονται και
μεταλλάσσονται».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 527

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 25ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για
την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής
περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72309/1049/15-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε σκόπιμο αυτές οι επιτροπές να
συγκροτούνται ύστερα από κλήρωση, που θα γίνεται στην Οικονομική Επιτροπή, ανάμεσα σε
εκείνους που επιλέχθηκαν, μια και δεν εκκρεμούσαν πειθαρχικές διώξεις ή παρατηρήσεις σε βάρος
τους.
Ειδικά για την επιτροπή Ενστάσεων, η κλήρωση θα πρέπει να γίνεται με την συμμετοχή υπαλλήλων
και του όμορου νομού.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:

1. Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4441/2016 και το Ν.4497/2017 για την
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διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων
αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε.
Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Κοντοπάνος Κων/νος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Τριχιά Μαρία, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βαθμό Β', με αναπληρώτρια την κ. Ραπτάκη Όλγα.

Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και

ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της
έκπτωσης του αναδόχου.

2. Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4441/2016 και το Ν.4497/2017 για το
συνοπτικό διαγωνισμό για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και
αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Πολυχρόνη Κωνσταντία, υπάλληλος κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με Α' βαθμό, με αναπληρώτρια την κ. Λαθύρη Ελένη.

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Κοντοπάνος Κωνσταντίνος Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Α' Βαθμό
2 Βονόρτας Παναγιώτης Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Α’ Βαθμό
3 Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α’ Βαθμό
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Πεταρούδης Δημήτριος Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α' Βαθμό
2 Μέντου Δήμητρα Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Β' Βαθμό
3 Καρακώστα Αικατερίνη Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α' Βαθμό

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Παρούτσας Ιωάννης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με Β' βαθμό
2 Παπαροϊδάμη Μαρίνα ΠΕ Μηχανικών με Β΄ βαθμό
3 Παυλέτσης Ιωάννης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α' βαθμό
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Παπαγεωργίου Νικόλαος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με Α΄ βαθμό
2 Μπαρμπούτης Δημήτρης ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ με Α' βαθμό
3 Φλωράκης Ιωάννης ΤΕ Πληροφορικής με Β' βαθμό
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Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίας σύναψης της εν λόγω
δημοσίας σύμβασης.

Οι Ανωτέρω Επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 528

ΘΕΜΑ 26ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για
την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής
περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72305/1047/15-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε σκόπιμο αυτές οι επιτροπές να
συγκροτούνται ύστερα από κλήρωση, που θα γίνεται στην Οικονομική Επιτροπή, ανάμεσα σε
εκείνους που επιλέχθηκαν, μια και δεν εκκρεμούσαν πειθαρχικές διώξεις ή παρατηρήσεις σε βάρος
τους.
Ειδικά για την επιτροπή Ενστάσεων, η κλήρωση θα πρέπει να γίνεται με την συμμετοχή υπαλλήλων
και του όμορου νομού.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:

1.Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4441/2016 και το Ν.4497/2017 για την
διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων
αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε.
Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Κοντοπάνος Κων/νος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Τριχιά Μαρία, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βαθμό Β', με αναπληρώτρια την κ. Ραπτάκη Όλγα.

Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Κοντοπάνος Κωνσταντίνος Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Α' Βαθμό

2 Βονόρτας Παναγιώτης Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Α’ Βαθμό

3 Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α’ Βαθμό

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Πεταρούδης Δημήτριος Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α' Βαθμό

2 Μέντου Δήμητρα Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Β' Βαθμό

3 Καρακώστα Αικατερίνη Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α' Βαθμό
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και

ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της
έκπτωσης του αναδόχου.

2.Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4441/2016 και το Ν.4497/2017 για το συνοπτικό
διαγωνισμό για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», της
Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Πολυχρόνη Κωνσταντία, υπάλληλος κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με Α' βαθμό, με αναπληρώτρια την κ. Λαθύρη Ελένη.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίας σύναψης της εν λόγω
δημοσίας σύμβασης.

Οι Ανωτέρω Επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 529

ΘΕΜΑ 27ο:Συγκρότηση Επιτροπής του Ν. 4412/2016 για την παρακολούθηση και παραλαβή της
σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και
καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών
συσκευασιών των αποθηκών δακοκτονίας της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 71389/2288/14-04-
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 τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και καταστροφής/διαθεσης
ακατάλληλων προς χρήση/ληγμενων γεωργικών φαρμάκων και κενών συσκευασιών των
αποθηκών δακοκτονίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (διακήρυξη με αρ. πρωτ.
266761/7566/27-11-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005918362), χρονικής διαρκείας από την υπογραφή

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Παρούτσας Ιωάννης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με Β' βαθμό
2 Παπαροϊδάμη Μαρίνα ΠΕ Μηχανικών με Β΄ βαθμό
3 Παυλέτσης Ιωάννης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α' βαθμό
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Παπαγεωργίου Νικόλαος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με Α΄ βαθμό
2 Μπαρμπούτης Δημήτρης ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ με Α' βαθμό
3 Φλωράκης Ιωάννης ΤΕ Πληροφορικής με Β' βαθμό
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της και μέχρι την ολοκλήρωση της, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Σπαρτινός Στέφανος, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενος από την Τζελά
Κων/νο, κλάδου ΤΕ Τεχνολ. Φυτ. Παραγωγής.
2. Γεδεών Δέσποινα, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από τον Ψυχογυιό
Σταύρο, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας.
3. Καραντώνη Αργυρούλα κλάδου ΠΕ Γεωπονίας ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από τον Ρέγα
Σαράντη, κλάδου ΠΕ Βιολογίας-Ιχθυολογίας.

Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής .

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 216 & 219 του Ν.4412/2016.

Επίσης συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί, ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται
τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 530
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 28ο:Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.17942/92/21-04-

2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στον ορισμό δικηγόρου για τακτοποίηση των
εκκρεμοτήτων σε περιουσιακά στοιχεία της Π.Ε Φωκίδας…..
Ζητάμε, όμως να ενημερωθούμε για το ποια είναι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και γιατί βρίσκονται
σε εκκρεμότητα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Φωτεινή
Κουτσούκου, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας επί της οδού Καραϊσκάκη 76, η οποία, αφού
λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις
απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με την περιουσιακή
κατάσταση της ως άνω περιφερειακής ενότητας και τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση
των θεμάτων που έχουν προκύψει σχετικά με την εγγραφή του στο κτηματολόγιο.

(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 400 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 96€), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 496 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό
[80€ Χ 4=] 320 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του όγκου των στοιχείων που ο
πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να συγκεντρώσει και να μελετήσει προκειμένου να δώσει
απάντηση στο ερώτημα.

- Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 531
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.65756/276/04-04-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων και για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 04-04-2020 έως 10-04-2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.007.70984/309/13-04-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Φ.007.65756/276/04-04-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και για
τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 04-04-2020 έως 10-04-
2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1. - Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας

2. - Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις , κτλ ), που εκδηλώθηκαν
από τις 04/04/2020 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας που είχαν ως αποτέλεσμα
πολλαπλές και εκτεταμένες καταστροφές στις τεχνικές υποδομές με αποτέλεσμα να κρίνεται
επιβεβλημένη η άμεση αποκατάστασή τους (καθαρισμός ρείθρων – τεχνικών φρεατίων, κατασκευή
αναχώματος, μεταφορά μπαζών, αποσυμφόρηση οδοστρώματος από πτώση δέντρου &
αποχιονισμός οδικού δικτύου).

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :
1) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 130160 μηχ/μα, τύπου Μηχανικού Εκσκαφέα (JCB) ιδιοκτησίας Αφοί

Βόγγλη, για καθαρισμό ρείθρων – τεχνικών φρεατίων ένθεν & ένθεν του επαρχιακού οδικού
δικτύου, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λιβαδειάς - Αλιάρτου των Δήμων Λεβαδέων & Αλιάρτου -
Θεσπιέων .

2) α)Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 93839 μηχ/μα, τύπου μηχανικός εκσκαφέας (JCB) ιδιοκτησίας
Γκώνια Ιωάννη για καθαρισμό ρείθρων – τεχνικών φρεατίων ένθεν & ένθεν του επαρχιακού
οδικού δικτύου, Λιβαδειάς - Αλιάρτου των Δήμων Λεβαδέων & Αλιάρτου –Θεσπιέων, β) Στο με αρ.
κυκλ. ΜΕ 96304 μηχ/μα, τύπου ερπυστριοφόρος εκσκαφέας-φορτωτής ιδιοκτησίας Γκώνια
Ιωάννη, για κατασκευή αναχώματος στο Βοιωτικό Κηφισσό, στην περιοχή του Κωπαΐδικού Πεδίου
της Δ.Ε. Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων & γ) Στο με αρ. κυκλ ΙΗΗ 5013 τύπου
Φορτηγού ιδιοκτησίας Γκώνια Ιωάννη για μεταφορά Ερπιστριοφόρου μηχ/τος εκσκαφέα-φορτωτή,
στην περιοχή του Κωπαΐδικού Πεδίου της Δ.Ε. Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων.

3) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 121700 μηχ/μα, τύπου μηχανικού εκσκαφέα (JCB) ιδιοκτησίας Γούλα
Δημητρίου, για αποσυμφόρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Κάστρου - Ορχομενού του Δήμου
Ορχομενού, λόγω πτώσης δέντρων,.

4) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 93849 μηχ/μα, τύπου μηχανικού εκσκαφέα (JCB) ιδιοκτησίας Κάλλη
Θωμά για καθαρισμό ρείθρων – τεχνικών φρεατίων ένθεν & ένθεν του επαρχιακού οδικού δικτύου,
Λιβαδειάς - Αλιάρτου των Δήμων Λεβαδέων & Αλιάρτου -Θεσπιέων.

5) α) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 96336 μηχ/μα, τύπου μηχανικός εκσκαφέας (JCB) ιδιοκτησίας
Καραλή Γεωργίου για καθαρισμό ρείθρων – τεχνικών φρεατίων ένθεν & ένθεν του επαρχιακού
οδικού δικτύου, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λιβαδειάς - Αλιάρτου των Δήμων Λεβαδέων &
Αλιάρτου –Θεσπιέων & β) Στο με αρ. κυκλ ΒΙΚ 9601 Φορτηγό ιδιοκτησίας Καραλή Γεωργίου για
μεταφορά μπαζών για κατασκευή αναχώματος, στην περιοχή του Κωπαΐδικού Πεδίου της Δ.Ε.
Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων.

6) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 77364 μηχ/μα τύπου μηχανικός εκσκαφέας (JCB) ιδιοκτησίας Κασσινά
Λουκά για καθαρισμό ρείθρων – τεχνικών φρεατίων ένθεν & ένθεν του επαρχιακού οδικού
δικτύου, στις Τ.Κ. Νεοχωρακίου & Καλλιθέας του Δήμου Θηβαίων.
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7) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 1161254 μηχ/μα τύπου Μηχανικού Εκσκαφέα (JCB)
ιδιοκτησίας Καφρίτσα Νικολάου για καθαρισμό ρείθρων – τεχνικών φρεατίων ενθεν & ενθεν του
επαρχιακού οδικού δικτύου, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λιβαδειάς - Αλιάρτου των Δήμων
Λεβαδέων & Αλιάρτου –Θεσπιέων.

8) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 142144 μηχ/μα τύπου Unimog με λεπίδα & αλατιέρα, ιδιοκτησίας
Κοροδήμου Νικολάου για αποχιονισμό και ρίψη άλατος στην περιοχή Λιβάδι – Σκαμνός-όρια
νομού, του Δήμου Αράχωβας- Διστόμου – Αντίκυρας.

9) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 101997 μηχ/μα τύπου μηχανικός εκσκαφέας (JCB) ιδιοκτησίας
Χατζήνα Γεωργίου για καθαρισμό ρείθρων – τεχνικών φρεατίων ένθεν & ένθεν του επαρχιακού
οδικού δικτύου, στο επαρχιακό οδικού δίκτυο Θηβών –Χαλκίδας του Δήμου Θηβαίων.

4. - Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και
θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος
Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.
2136 αποφ. πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

5.- 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

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. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 532

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.63307/259/26-03-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση διασποράς λαδιού στο οδικό δίκτυο , οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 26-03-2020 έως 27-03-2020 στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας (θέση
Καμάρι) (εξ αναβολής)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.007.66948/281/06-04-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Φ.007.63307/259/26-03-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση διασποράς λαδιού στο οδικό δίκτυο , οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 26-03-
2020 έως 27-03-2020 στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας (θέση Καμάρι) με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται από τον
ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2136 αποφ. πρακτ. 41/18-12-2019,
θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων
αναγκών απολογιστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει
χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά
κατηγορία μηχανήματος και η τιμή μονάδος εργασιών αποκατάστασης ζημιών στην πρότερη μορφή
τους.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ. Έργων και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
2.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 533

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66646/174/12-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις από 04/04/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 71851/196/15-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΒΥΤΙΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ) ΒΙΖ 4665 ΣΤΕΦΑΝΗ - ΚΑΜΑΡΙ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) ΜΕ 96334 ΣΤΕΦΑΝΗ - ΚΑΜΑΡΙ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 66646/174/12-04-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας
περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις από 04/04/2020) 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 εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις
04.04.2020 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
3.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 15962 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου προωθητήρα D8, ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Κρέντη – Βαρβαριάδα.
(β) Το ME 72719 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τον

καθαρισμό του οδικού δικτύου Κρέντη – Βαρβαριάδα.
(γ) Το ΜΕ 29469 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ για

τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Κρέντη - Βαρβαριάδα.
4.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.
5.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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 534

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 71812/194/14-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(εκδήλωση πυρκαγιάς στις 14/04/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72763/200/16-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 71812/194/14-04-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας
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περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (εκδήλωση
πυρκαγιάς στις 14/04/2020),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 εκτάκτων αναγκών που
προέκυψαν για την κατάσβεση της Πυρκαγιάς.
3.Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 463/2020 (Πρακτ. 12/07-04-2020) απόφαση της Ο.Ε. ως
εξής:

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 110955012 Άγραφα

4.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΑΕ 8329 φορτηγό – υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΗ για την συνδρομή της Π.Υ Καρπενησίου στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Τροβάτο.
(β) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 5023 φορτηγό – υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΥ για την συνδρομή της Π.Υ Καρπενησίου στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Τροβάτο.
(γ) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 5991 φορτηγό – υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ

ΙΩΑΝΝΗ για την συνδρομή της Π.Υ Καρπενησίου στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Τροβάτο.
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. Αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών για διάθεση πρόχειρων γευμάτων στο προσωπικό του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Π.Ε. Ευρυτανίας που παραμένει στον τόπο εκδήλωσης της
πυρκαγιάς, στην επιχείρηση ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ στα Άγραφα (ΑΦΜ 110955012 –ΔΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ), η δαπάνη των οποίων θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 5151 του
φορέα 073 Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 535

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.66754/214/04-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-
παγετός το χρονικό διάστημα 4-5-6-7/04/2020),Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72863/233/21-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.66754/214/04-04-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί
διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις- παγετός το
χρονικό διάστημα 4-5-6-7/04/2020),ΠΕ Φωκίδας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών:

i. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 133849 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα
με λεπίδα, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κοντολάτη για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φωκίδας στην ε.ο.21 Λιλαία-Επτάλοφος-όρια Νομού προς Αράχοβα
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87588 , ΜΕ 123234, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου
αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Βασιλείου Τριβήλου για αποχιονισμό, ε.ο8
Θεοτόκο-Πενταγιοί-Αρτοτίνα-όρια Νομού με Αιτωλοακαρνανία.
iii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123207, ΜΕ 128895, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου
αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα και ανέμη και το ΑΜΕ 1380 φορτηγό, ιδιοκτησίας Θάνου
Δήμου για αποχιονισμό στη θέση Φτερόλακα.
iv. Με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 2321 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα
με λεπίδα ιδιοκτησίας Δήμητρας Κυριαζή για τον αποχιονισμό ε.ο.5 Σπερνόρεμα-Καλοσκοπή-
όρια Νομού προς Παύλιανη-Βρύζες-Πυρά-Μαυρολιθάρι-Καστριώτισα
v. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 117515, ΜΕ 23233, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ράπτη για αποχιονισμό, διασταύρωση με
παραλίμνιο-Δάφνο-Διχώρι-Ψηλό Χωριό, ε.ο.13 Κροκύλειο-Κουπάκι-Ζωριάνο-Αλποχώρι
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που

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

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

2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η Π.Ε Φωκίδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και για
οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(β) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(γ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(γ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(γ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(γ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(γ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(γ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»
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ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57



64

*ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022,
2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
και δικαιωμάτων προαίρεσης 30%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη
συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ
(€)] και β) έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 66088/2583/23-04-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού& Δ.Ε. της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α)Τη διενέργεια διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς
διάρκειας 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 Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-
2022, 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική
άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε
ευρώ (€)], σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33 του ν. 4412/2016 (άρθρο 34 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) και της υπ’ αριθμ. 50025/19.9.2018 (Β’ 4217/26.9.2018) ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Κ.Α.Ε. 0821 του
ΕΦ 073 και θα κατανέμεται κατά οικονομικό έτος ως εξής:

Οικονομικό έτος το οποίο
βαρύνει τη δαπάνη

Ποσό

2020 1.786.639,50 €
2021 4.287.934,80 €
2022 4.287.934,80 €
2023 2.501.296,36 €

Σύνολο 12.863.805,46 € (με Φ.Π.Α.24%)

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 Οικονομικού
& Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 537

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου
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Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς

Μαρία Αναγνώστου

Κωνσταντίνος Γαλάνης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-
2020 των οριστικών αναδόχων του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών, όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 12/2018 πράξη επιτρόπου του
ελεγκτικού συνεδρίου
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1

575
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ -

ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

1 3900 ΤΑΞΙ 11,04 6,00 45,65

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,00

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΛΜ
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

575 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 1 3330 ΤΑΞΙ 45,65 10,5 5,7 AΡ. 865/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

575
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ-

ΚΡΕΜΜΑΛΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑ
(ΟΛΟ)

1 2600 ΤΑΞΙ 45,65 9,81 5,33 ΑΡ. 2147/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

575
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ-

ΚΡΕΜΜΑΛΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑ
(ΟΛΟ)

1 3200 ΤΑΞΙ 45,65 20,74 11,27 ΑΡ. 1203/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

575
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ-

ΚΡΕΜΜΑΛΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑ
(ΟΛΟ)

1 5900 ΤΑΞΙ 45,65 12,93 7,03

ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57



ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57


		2020-05-06T10:40:37+0300
	Athens




