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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 19 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 87016/657/15-05-2020
πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής
“e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στον
χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και το τακτικό μέλος,κ. Βασίλειος Σιαλμάς ενώ μέσω της
εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός & Δημήτριος
Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου,
Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωνε την κα
Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ντριβαλά Ουρανία του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού-
Λογιστικού, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
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2. Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) Πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού
διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄ Τμήματα στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021 στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 546.927,006€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και β) την ματαίωση του.
Η συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, του εν λόγω θέματος, έγκειται στην σπουδαιότητα
εκτέλεσης του έργου της δακοκτονίας, άμεσα.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 584

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) Πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού
διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄ Τμήματα στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021 στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 546.927,006€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και β) την ματαίωση του.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88196/2367/18-05-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος είπε τα εξής : “τονίσαμε κατ΄ επανάληψη ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα με τη
δακοκτονία και κυρίως στη Βοιωτία. Προφανώς υπήρξαν προβλήματα στην κατάρτιση του
διαγωνισμού. Προτείνω, λόγω της σοβαρότητας, το θέμα να συζητηθεί ως έκτακτο στη σημερινή
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε ότι υπάρχει όντως ανάγκη να συζητήσουν για την Δακοκτονία
γενικά.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε θα ψηφίσει την εισήγηση επισημαίνοντας ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο
τρόπος που υλοποιείται η Δακοκτονία. Μένει ανοιχτό το θέμα για μια ουσιαστική μελέτη και
οργάνωση αυτής της δουλειάς από το Σεπτέμβριο με δυνατότητα των συνεταιριστικών
οργανώσεων να συμμετάσχουν.

Ο κ. Σιαλμάς επεσήμανε ότι θα πρέπει να δούμε γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους
εργολάβους, για την ακρίβεια να εξετάσουμε τους λόγους που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα και
να οργανωθούμε καλύτερα για την επόμενη περίοδο.

Ο κ. Δούρος ανέφερε ότι είχε επισημάνει από το Νοέμβριο ότι το θέμα της Δακοκτονίας είναι
σοβαρό και ότι θα έπρεπε νωρίτερα να γίνει κάτι.

Ο κ. Τσελάς επεσήμανε ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει έγκαιρα. Ωστόσο, υπάρχει η νομοθεσία που
ορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες, όπως και θέματα οικονομικά, που προκαλούν καθυστερήσεις.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 18-5-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού
Διεθνούς, Ηλεκτρονικού [90801] Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄ Τμήματα
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και
2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 546.927,006€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με το οποίο διαπιστώθηκε ότι κατά την αποσφράγισή του δεν
υπεβλήθη καμία προσφορά, οπότε και απέβη άγονος λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών.
2.Ματαιώνει τον εν θέματι διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 585
..........................................................................................................................................................…

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 Ουρανία Ντριβαλά
Δημήτριος Βουρδάνος
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Νικόλαος Μπέτσιος
Αναστάσιος Χρονάς
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