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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 23ης Ιουνίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 23

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 23 Ιουνίου 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.)
116094/833/18-06-2020 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 22/16-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕ», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
(Τριμελές Θ’ Τμήμα).
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της SvitlanaLukach, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
“KEGOAGRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη
δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον Κωνσταντίνο Πάττα.

1

ΑΔΑ: 9Κ7Μ7ΛΗ-2ΤΤ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης για την
ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού ποταμού και αποκατάστασης –
Υποέργο 2», προεκτιμώμενης αμοιβής 421.050,85 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση
προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

παραλίας

Αμαρύνθου»,

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο
Τιθορέας - Κ. Τιθορέας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99€ με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας ποταμού Ξηριά επί
της Ο.Ε. 77 Χαλκίδας-Ιστιαίας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, τουέργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022»,
προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για το έτος
2019»,προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σήμανση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για τα έτη 2018-2019».
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 & 2 πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή 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€με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης 2020
για το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και
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ορισμός υπολόγου, Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ18ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων,
Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός Φορέας 071) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έργων, μελετών, επιχορηγήσεις κ.λ.π., Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2020.
ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός
Φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 108665/365/10-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε Φωκίδας).
ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.100335/286/4-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων(βροχοπτώσεις από 2/06/2020).
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.109936/484/11-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τη συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, στη θέση «Βαθειά Λάκα», στις
11/06/2020.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.110987/491/12-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τη συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Παύλου του Δήμου Ορχομενού, στη θέση «Δέντρι», στις
12/06/2020.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με
τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.209275/686/19-09-19
(ΑΔΑ:6ΟΟΥ7ΛΗ-ΣΧ4) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης πόρων και
μέσων για την αντιμετώπιση των επικείμενων βροχοπτώσεων από τις 20/9/2019 και την
προληπτική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Kεντρική Εύβοια.
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση έναρξης εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες δακοκτονίας
των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας &Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου
4673/20.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΜΑ 30ο: Παραχώρηση χρήσης χώρου της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
εφαρμογής “e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης
Σπανός και ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός. Μέσω
“e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ.
Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,
Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε.
Διοικητικού, με βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ.
164195/4318/24-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μέσω της εφαρμογής “e-presence”:
1. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
3. Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Γεώργιος Σκούρας, αναπληρωματικό μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής και Γενικός Γραμματέας του Οικονομικού Επιμελητηρίου - 8ου
Παραρτήματος, ενημέρωσε την Επιτροπή για την ”Ημέρα Εθελοντικής Δράσης 2020”, που
διοργανώνει πανελλαδικά στις 3/07/2020 η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος. Στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης θα γίνει αιμοδοσία και συλλογή υγειονομικού
υλικού που θα δοθεί στις μητροπόλεις, προκειμένου να διαμοιραστεί όπου κριθεί αναγκαίο.
Ο κ. Σκούρας ζήτησε τη συνδρομή της Περιφέρειας σχετικά με τη διάθεση υγειονομικού
υλικού, με τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο της Επιτροπής να εκφράζει την προθυμία του να
στηρίξει την εν λόγω ενέργεια.
Ο κ. Χρονάς απείχε από τη συζήτηση, διερωτώμενος για την ύπαρξη κοινωνικών δομών
στην Π.Σ.Ε., ικανών να διανείμουν ό, τι χρειάζεται στις ομάδες με κοινωνικές ανάγκες.
Ο κ. Δούρος συμφώνησε. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η Περιφέρεια υποκαθιστά πολλές
φορές το κοινωνικό κράτος.
Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως “ως Παράταξη στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία.
Ελπίζει το εγχείρημα να πάει καλά, έχοντας πάντα ως γνώμονα το γεγονός ότι η
συνεργασία/συνέργεια Περιφέρειας, επιστημονικών φορέων και εκκλησίας, εάν γίνει στη σωστή
βάση, μπορεί να αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα”.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που κατέθεσαν ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Πατρίδα μας η Στερεά»,
δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις τους και είναι οι κάτωθι:
«Λαϊκή Συσπείρωση»
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Ειδική αναφορά για την σύνοδο κορυφής της Ε.Ε.
“Η αντιπαράθεση στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. για την αναλογία δανείων επιχορηγήσεων στο «πακέτο» των 750 δισ. ευρώ αφορά το διαμοιρασμό της λείας ανάμεσα στα
μονοπώλια και όχι τα συμφέροντα των λαών, που θα πληρώσουν ξανά με αιματηρούς φόρους
και αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις…
Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. την Παρασκευή, με τους ηγέτες
των 27 κρατών - μελών να εστιάζουν στην πρόταση της Κομισιόν για τη συγκρότηση του
«Ταμείου Ανάκαμψης», στο πλαίσιο και του υπό διαμόρφωση πολυετούς προϋπολογισμού της
ΕΕ για την περίοδο 2021 - 2027.
Το αποτέλεσμα λίγο πολύ αναμενόταν, αφού με επίκεντρο την πρόταση έρχονται ξανά στον
«αφρό» οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ε.Ε., με την κάθε πλευρά να εκφράζει ξανά τις θέσεις της
σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Σχέδιο Ανάκαμψης της Κομισιόν.
Κοινό έδαφος παραμένει η προσπάθεια να φορτωθεί και η νέα καπιταλιστική κρίση στις πλάτες
των εργαζομένων, εφόσον η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ότι ο μηχανισμός θα ενσωματωθεί
στο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», δηλαδή στα γνωστά μνημόνια διαρκείας της ΕΕ, που ελέγχουν ανά
εξάμηνο την πορεία των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων σε κάθε χώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη - μέλη θα υποβάλουν «εθνικά σχέδια ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις
μακροπρόθεσμες στρατηγικές της Ε.Ε., με έμφαση να δίνεται «στις επενδύσεις και τις
μεταρρυθμίσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των οικονομιών».
Παράλληλα, τα προς διανομή κεφάλαια θα έχουν επίκεντρο τη χρηματοδότηση της λεγόμενης
«πράσινης ανάπτυξης», της ψηφιακής οικονομίας, της έρευνας και τεχνολογίας και των
υπόλοιπων κλάδων, όπου αναζητούν κερδοφόρες «διεξόδους» τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια
που προκαλούν και τη νέα καπιταλιστική κρίση.
Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνεται η δέσμευση των κρατών - μελών της Ε.Ε. στη μεταρρυθμιστική
ατζέντα, που υπαγορεύεται από τις ανάγκες του κεφαλαίου και σηματοδοτεί φτώχεια, ανεργία,
υπονόμευση των λαϊκών αναγκών.
Όλα αυτά αποτελούν το ελάχιστο πλαίσιο αντιλαϊκής επιτήρησης, αφού πέρα από τις σκόπιμες
ασάφειες που υπάρχουν στην πρόταση, στο τραπέζι πέφτουν προτάσεις για «ενισχυμένη
εποπτεία», όπως ισχύει στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, που βέβαια θα παραμείνει
έτσι κι αλλιώς σε αυτό το καθεστώς.
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
“Πληροφορηθήκαμε από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας,
πως έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια Εξώδικη δήλωση, Διαμαρτυρία και Πρόσκληση της… για
την προκήρυξη και την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα…
Σε αυτή την βάση, ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή για το τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου να
εφαρμόσει τους νόμους και να αποκαταστήσει το κλίμα δικαίου στις υπηρεσίες
της…Διακόπτοντας, επιτέλους, την πολιτική της ρουσφετολογίας και της επιλογής ημετέρων ως
επικεφαλής των υπηρεσιών της.
Αυτονόητο είναι το αίτημα για την σταθερή, απρόσκοπτη και τακτική λειτουργία των υπηρεσιακών
συμβουλίων”.
Ειδικά ζητήματα.
Α. Υπενθυμίζουμε τις δεσμεύσεις σας για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συζήτησης των
ανοιχτών θεμάτων που υπάρχουν στην Οικονομική Επιτροπή.
Ταυτόχρονα, ζητάμε να εντάξετε σε αυτό και τις τελευταίες προτάσεις μας, που διατυπώσαμε
στην συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου…
Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην επίλυση προβλημάτων
και να διευκολύνεται ο έλεγχος..
Προτείνουμε:
1.
Ενοποίηση των διαδικασιών της όποιας αναφοράς στην Οικονομική Επιτροπή.
Μορφοποίηση ενιαίας μορφής εντύπων για κάθε περίπτωση από όλες τις Περιφερειακές
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Ενότητες.
2.
Εισηγητική έκθεση σε κάθε προτεινόμενη διακήρυξη για έργα ή προμήθειες, που θα
εμπεριέχει οποιοδήποτε ειδικό ζήτημα κριτηρίων ή επιλογής, στη βάση των περιθωρίων που
αφήνει ο σχετικός νόμος.
3.
Διερεύνηση τρόπων τακτικού ελέγχου υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος και του
προϋπολογισμού… Σε αυτή την κατεύθυνση να δοθεί στα μέλη της οικονομικής επιτροπής ο
ολοκληρωμένος πίνακας προγραμματισμού για όλους τους τομείς δράσεις και τις συλλογικές
αποφάσεις ( ΣΑΕ ).
4.
Διαμόρφωση πίνακα εν εξελίξει μελετών που πραγματοποιεί η υπηρεσία ή έχουν ανατεθεί
σε ιδιώτες, που θα παρακολουθείται σε τακτική βάση.
5.
Διαμόρφωση κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ έργων και υπηρεσιών.
Β. Διαπιστώσαμε πως υπάρχουν έργα, που με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
Για τα έργα αυτά γίνονται διαγωνιστικές διαδικασίες και υπογράφεται σύμβαση με τον εργολήπτη,
που μειοδότησε, σύμφωνα με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Το έργο υλοποιείται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής υπηρεσίας… Αλλά ο εργολήπτης δεν μπορεί
να πληρωθεί…, γιατί το έργο είναι αρμοδιότητας του Δήμου και η προγραμματική σύμβαση που
υπογράψαμε ως Περιφέρεια μαζί του, που εγκρίθηκε - μάλιστα - από το Περιφερειακό Συμβούλιο,
θεωρείται από υπηρεσία της Περιφέρειας ελλιπής ή ασύμφορος.
Για το ζήτημα αυτό, που έχει συμβεί κατ’ επανάληψη και για διάφορους λόγους, έχει ενημερωθεί
ο κ. Περιφερειάρχης…
Επειδή αυτή η διαδικασία αποκαλύπτει απουσία συντονισμού των υπηρεσιών και λειψό πολιτικό
έλεγχο…
Επειδή υποβαθμίζει και υποτιμά το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή,
καθιστώντας μας συνυπεύθυνους σε παράνομες ενέργειες…
Ζητάμε να δοθούν γραπτές εξηγήσεις και να αποκατασταθεί η νομιμότητα και φυσικά η αξιοπιστία
της Περιφέρειας”.
Σε απάντηση των ανωτέρω, ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
διαβεβαίωσε τα μέλη ότι “κανένα εξώδικο δεν έχει παραληφθεί. Εάν, ωστόσο, λάμβανε κάτι τέτοιο,
θα δήλωνε ότι δεν υπάρχει καμιά δικαστική ή διοικητική εκκρεμότητα σε ζητήματα υπαλληλικής
φύσεως.
Από την άλλη πλευρά, αναγνώρισε ότι “υπάρχει ζήτημα πληρωμών σε κάποιες, ευτυχώς
πολύ λίγες περιπτώσεις, με το επιχείρημα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύναψης
Προγραμματικών Συμβάσεων. Ωστόσο, αναλήφθηκε μέριμνα να δοθούν στις οικονομικές
υπηρεσίες οι απαιτούμενες εξηγήσεις, καθώς υπήρχε λανθασμένη ερμηνεία σχετικά με το τι
εννοούμε με τον όρο «Προγραμματική Σύμβαση»”.
Όσον αφορά στα κριτήρια διαχωρισμού μεταξύ έργων - υπηρεσιών, ο Πρόεδρος δήλωσε
πως “αυτά προβλέπονται από το νόμο και τη νομολογία. Έχουν δε αποκρυσταλλωθεί και σε
επίπεδο Ελεγκτικού Συνεδρίου”.
Τελειώνοντας με το θέμα των εισηγήσεων προς την Οικονομική Επιτροπή, ανέφερε πως
“βρίσκεται σε εξέλιξη η τελειοποίησή τους, για να μπορεί το όργανο να αποφασίζει έχοντας πλήρη
και σαφή πληροφόρηση για κάθε θέμα”.
Ο κ. Αναγνωστάκης θέλησε ενημέρωση για ποιο έργο υπήρξε ζήτημα πληρωμής της
Π.Σ.Ε. Ζήτησε, επιπλέον, τη δέσμευση του Προέδρου ότι θα πληρωθεί ο εν λόγω εργολάβος.
Σχετικά με το εξώδικο, πέρα κι έξω από την ύπαρξή του, κατέθεσε το εξής ερώτημα: “Υπάρχει η
πρόθεση της Π.Σ.Ε. και της Περιφερειακής Αρχής να προχωρήσουν στην προκήρυξη θέσεων,
έτσι ώστε αυτές να καλυφθούν από τους έχοντες τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
και σε ποιο βάθος χρόνου;”.
Ο κ. Χρονάς τόνισε πως “υπάρχει πολιτικό θέμα, από τη στιγμή που υπηρεσία θεώρησε
ασύμφορη μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ενέκρινε τη σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης. Καλό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις. Πρέπει, ωστόσο, να
υλοποιούνται οι ειλημμένες αποφάσεις του πολιτικού οργάνου. Δεν είναι δυνατόν αποφάσεις του
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Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής να δέχονται τέτοιου είδους
αμφισβητήσεις”.
Η κα Μπατζελή, στα πλαίσια των τοποθετήσεων της Παράταξής της «Πατρίδα μας η
Στερεά», ζήτησε ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών
πλήρωσης των θέσεων Προϊστάμενων και Γενικών Διευθυντών, θέμα που τέθηκε προ
ημερήσιας διάταξης στην 21η συνεδρίαση της Ο.Ε. Η ίδια περίμενε ενημέρωση στην
προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής σχετικά με τα οργανογράμματα, η οποία ωστόσο δεν
ήρθε. “Είναι τραγική η καθυστέρηση που διαπιστώνεται και έχουν ευθύνη να προχωρήσουν
άμεσα στην συμπλήρωση του οργανογράμματος, όπως άλλωστε ζητούν σε πανελλήνιο επίπεδο
όλοι οι εργαζόμενοι”, δήλωσε.
Ο κ. Δούρος επισήμανε πως “το σημαντικότερο, για να λειτουργήσει μια υπηρεσία, είναι
η αξιοκρατική της δομή. Αυτό συνεπάγεται ότι οι τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών και
Διευθυντών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας και λειτουργίας του δημοσίου και
δη της Περιφέρειας, που ασκεί διοικητικό έργο”. Μετά από την εμπειρία ενός χρόνου που ο ίδιος
αποκόμισε, δήλωσε πως “δεν μπορούν υπηρεσίες της Περιφέρειας να συγκροτούν δικούς τους
διοικητικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα ακυρώνουν ή θα ασκούν τη δική τους πολιτική. Το
Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες πρέπει να
συνδράμουν στο μέτρο που πρέπει”.
Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε., κ. Ιωάννης Καρνάβας, ο οποίος ζήτησε να
ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για το θέμα της Ομοσπονδίας και των Προγραμματικών
Συμβάσεων.
Όσον αφορά στην Ομοσπονδία, τόνισε πως “η έλλειψη ενημέρωσης την οδήγησε σε ένα
τραγικό λάθος. Να απευθύνει, δηλαδή, το εξώδικο όχι στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως όφειλε,
αλλά στην Περιφέρεια, η οποία έκανε αυτό που έπρεπε προκηρύσσοντας πριν δύο χρόνια 6
θέσεις γενικών διευθυντών”.
Σχετικά με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, διευκρίνισε πως “ο νόμος είναι εκείνος που
προβλέπει και επιβάλλει τον έλεγχο των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της
Οικονομικής Επιτροπής από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν
παρανομούν κάνοντας απλά τη δουλειά τους”.
Η κα Μπατζελή μίλησε για την ευθύνη του ελέγχου που έχουν οι υπηρεσίες αλλά και την
μετακύλιση των ευθυνών που διαπιστώνεται μεταξύ τους. “Εισηγούνται πράγματα στο
Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν είναι βάσει νόμου; Γιατί δεν ενημερώνονται οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι, ώστε να πάρουν την πολιτική ευθύνη;” ήταν μερικά από τα ερωτήματα που κατέθεσε.
Ο κ. Χρονάς κατέδειξε το πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει και ζήτησε να δοθεί άμεσα
λύση στην έλλειψη συντονισμού της Δ/νσης Προγραμματισμού με την Οικονομική Υπηρεσία.
Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε ότι προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα. “Αυτό της έλλειψης
επικοινωνίας μεταξύ των Διευθύνσεων και των Γενικών Διευθύνσεων”. Ζήτησε να βρεθεί ένας
δίαυλος επικοινωνίας, ώστε να μην επαναληφθούν αυτές οι περιπτώσεις που εκθέτουν τον
διοικητικό μηχανισμό της Περιφέρειας. “Δεν πρέπει να υπάρχουν διοικητικοί μηχανισμοί που
ασκούν πολιτική”.
Ο Πρόεδρος, σχετικά με το υπαλληλικό θέμα και τις θέσεις ευθύνης, επανέλαβε ότι “η
Περιφέρεια έχει κάνει αυτό που έπρεπε, όπως έκανε απόλυτα σαφές παραπάνω και ο Γενικός
Διευθυντής. Εκκρεμεί η θέσπιση υπηρεσιακών συμβουλίων από την πλευρά του Υπουργείου
Εσωτερικών”.
Μίλησε, επίσης, για την μεγάλη ποσότητα των ενταλμάτων που χειρίζεται κάθε χρόνο η
Οικονομική Υπηρεσία και τις εκατοντάδες Προγραμματικών Συμβάσεων. “Είναι στατιστικά
απόλυτα λογικό, μέσα σε αυτόν τον τεράστιο όγκο αποφάσεων, να καταγράφεται ένα μικρό
ποσοστό διαφωνιών. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα το θέμα να διευθετηθεί από τον διατάκτη.
Όσον αφορά στους υπηρεσιακούς του συνεργάτες, δεν μπορεί να πει ότι με τις υπογραφές τους
ή χωρίς αυτές έχουν βλάψει τα συμφέροντα της Περιφέρειας. Αυτό το ελάχιστο ποσοστό έχει
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αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί ξανά, εάν προκύψει στο μέλλον”.
Ακολούθησε η παρακάτω εισήγηση/ερώτημα της κας Μπατζελή, εκ μέρους της
Παράταξής της «Πατρίδα μας η Στερεά», σχετικά με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 200 «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και
λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση
διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)».
Δεδομένου ότι:
 Από την ανάγνωση της εγκυκλίου φαίνεται ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν ρόλο σημαντικό
στην Στρατηγική Προοπτική των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, εφόσον είναιδομημένη
πάνω στους Δήμους με τις ΠΕΔ να παίζουν καθοριστικό ρόλο.
 Οι Περιφέρειες μπορεί να συμμετέχουν δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, πλην
όμως είναι αμφίβολο, εάν μπορέσουν να έχουν ρόλο στο συντονισμό στον αναπτυξιακό
σχεδιασμό των έργων στις περιφέρειες τους.
 Επειδή ο σκοπός του θεσμού αυτού είναι να ελεγχθούν έργα και επενδύσεις που θα
γίνονται για την Αυτοδιοίκηση έξω από τον έλεγχο των ίδιων των ΟΤΑ, επί της ουσίας οι
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι νέοι φορείςδιαχείρισης των
πόρων της Αυτοδιοίκησης.
 Συνεχίζει ως αφετηρία την διακριτή ρύθμιση των αναπτυξιακών διαδικασιών σε ΟΤΑ Α΄
Βαθμού και Περιφέρεια κ.ο.κ. Το σύστημα αυτό δεν επιτρέπει την υπαγωγή των τοπικών
αναπτυξιακών στόχων σε έναν περιφερειακό σχεδιασμό ενιαίο στην Περιφέρεια, αλλά
επιτρέπει την διαχείριση έργων και δράσεων ως προς την ένταξη και την χρηματοδότηση
και τελικά και ως προς την εκτέλεση συγκεντρωτικά για τους ΟΤΑ ανά Περιφέρεια ή ακόμη
και ανά περιφερειακή ενότητα χωρίς πάντως όλα αυτά να συνέχονται σε ένα ενιαίο
αναπτυξιακό σχέδιο σε επίπεδο Περιφέρειας.
 Η πιστή εφαρμογή του θεσμού των νέων Αναπτυξιακών Συνδέσμων μπορεί και να
οδηγήσει στην αποδυνάμωση της Περιφέρειας ιδίως όταν αυτή δια του Περιφερειακού
Αναπτυξιακού Ταμείου της δεν μετέχει με ποσοστό που θα της επιτρέπει να επηρεάζει
δραστικά τις αποφάσεις και τις πολιτικές των ΟΤΑ.
Ερωτάται και προτείνεται:
1. Σε ποια φάση βρίσκεται η εφαρμογή της απόφασης της προηγούμενης ΠΑ και ΠΣ για την
ενοποίηση των Αναπτυξιακών εταιρειών της Περιφέρειας που λειτουργούν ανά ΠΕ, ώστε
να μπορεί να επανασχεδιαστεί ο ρόλος της στον νέο Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της ΠΣΤΕ
και βάση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, λαμβανοντας υπόψη το σύνολο
των χρηματοδοτικό μηχανισμών και προγραμμάτων.
2. Είναι σκόπιμο να γίνει σύντομα μια κοινή σύσκεψη με την ΠΕΔ, για να αναπτυχθούν οι
προβληματισμοί αλλά και οι σχεδιασμοί εκ μέρους των ΟΤΑ και ΠΕΔ, με την ΕΝΠΕ που
μπορεί ως θεσμός να συμμετέχει αλλά και ενημέρωση της ΟΕ και του ΠΣ για τις επιλογές
και προτάσεις του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης διάμεσου του οποίο η ΠΣΤΕ μπορεί
να συμμετέχει.
3. Να τονισθεί ότι διαφορετικός θα ήταν ο ρόλος ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού ή μίας
Αναπτυξιακής Εταιρείας σε επίπεδο της Περιφέρειας με συμμετοχή Δήμων και
Περιφέρειας κατά κύριο λόγο, η οποία θα στήριζε το σύνολο των αναπτυξιακών σχεδίων
σε επίπεδο Περιφέρειας. Αυτό βέβαια προϋποθέτει αναγνώριση της Περιφερειακής και
της Δημοτικής Αυτονομίας, ενός καθαρού μοντέλου Περιφερειακής Διακυβέρνησης και
κυρίως του δικαιώματος και της ικανότητας να οργανώσουν την συνεργασία τους οι δύο
βαθμοί αυτοδιοίκησης, σεβόμενοι τους διακριτούς ρόλους με αποδοχή του πρώτου ρόλου
της Περιφέρειας στον Περιφερειακό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό στις κατευθύνσεις του
οποίου εντάσσονται τα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα.
Σε σχέση με την εν λόγω εγκύκλιο ο κ. Χρονάς απάντησε ως εξής:
“Δεν συμμεριζόμαστε την πολιτική λογική της κ. Μπατζελή… Τις αυταπάτες που επιχειρεί
να καλλιεργήσει…..
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Φαίνεται ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν ουσιαστικό ρόλο, εφόσον ο σχεδιασμός είναι
δομημένος πάνω στους Δήμους, με τις ΠΕΔ παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Οι Περιφέρειες μπορεί να συμμετέχουν δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, χωρίς
να έχουν ιδιαίτερο ρόλο στον σχεδιασμό και τον όποιο συντονισμό των έργων στο χώρο ευθύνης
τους.
Ο σκοπός του θεσμού αυτού είναι να ελεγχθούν έργα και επενδύσεις που θα γίνονται για
την Αυτοδιοίκηση έξω από τον έλεγχο των ίδιων των ΟΤΑ… Μπαίνουν σε δράση οι λεγόμενοι
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα είναι νέοι φορείς διαχείρισης των
πόρων της Αυτοδιοίκησης… ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ... ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΔΙΤ.
Ξεκάθαρα υλοποιούν την ήδη εφαρμοζόμενη πολιτική στην βάση των κατευθύνσεων της Ε.Ε,
που έχει φιλομονοπωλιακή κατεύθυνση και αντιλαϊκή λογική”.
Με αφορμή τις παρατηρήσεις του κ. Χρονά, η κα Μπατζελή θέλησε να διευκρινίσει ότι “η
τοποθέτηση που έκαναν διαφοροποιείται ως προς την ουσία του νόμου. Συμφωνούν ως
Παράταξη ότι είναι κατά οποιουδήποτε νόμου αφομοιώνει τον ρόλο, τον αποφασιστικό, τον
διαχειριστικό και τον εποπτικό τόσο του Περιφερειακού Συμβουλίου όσο και του Δημοτικού
Συμβουλίου. Για να μην γίνει αυτό ακριβώς, φέρνουν το ζήτημα προς συζήτηση. Η Π.Σ.Ε. δεν
πρέπει να χάσει τον πολιτικό της ρόλο στη δομή της Περιφερειακής Διακυβέρνησης και πρέπει να
πάνε ένα βήμα μπροστά στην έναρξη αυτής της συζήτησης, στα πλαίσια που εκφράζονται στο εν
λόγω κατατεθέν κείμενο”.
Ο κ. Δούρος συμφώνησε πως “ορθώς έθεσε στη βάση το ζήτημα η κα Μπατζελή.
Κατόπιν πολιτικής ανάγνωσης του ρόλου που θέλουν για τις αναπτυξιακές εταιρείες και την
Περιφέρεια, τόνισε ότι η Π.Σ.Ε. δεν θα πρέπει να χάσει τον ρόλο της μέσα σε αυτή τη μεγάλη
δομή, όπου οι Κυβερνητικές Περιφέρειες θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο από το 2021 και μετά,
ασκώντας τη διοίκηση αλλά και βοηθώντας με οποιαδήποτε εργαλεία την ανάπτυξη της Π.Σ.Ε.”
Χωρίς να θέλει ο ίδιος να έρθει σε αντιπαράθεση με τους δήμους, δήλωσε πως “ο καθένας
οφείλει να έχει ουσιαστικά τον ρόλο, για τον οποίο έχει ψηφιστεί. Να μην αποδομηθούν και μέσα
από αυτές να διοικούνται οι αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες μόνο όφελος μπορούν να έχουν,
εάν είναι σωστά οργανωμένες και δομημένες”.
Ακολούθησε παρέμβαση του κ. Αναγνωστάκη, ο οποίος, αφού υπενθύμισε ότι “η
σκοπιμότητα για την συνένωση των αναπτυξιακών εταιρειών ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει
ληφθεί στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπέβαλε τα κάτωθι ερωτήματα:
1. Σε τι βάθος χρόνου θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση;
2. Ποια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει αυτή η Περιφερειακή
Αναπτυξιακή Εταιρεία και ποιες οι δυνατότητες αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων”;
Ο Πρόεδρος πολύ συνοπτικά δήλωσε ότι “οι αναπτυξιακοί οργανισμοί είναι ξεκάθαρο
πως δεν πάνε προς το ιδιωτικό, αλλά αντίθετα προς το δημόσιο. Στην Στερεά Ελλάδα δε οι
αναπτυξιακές εταιρείες προέρχονται από τις πρώην Νομαρχιακές Διοικήσεις”. Μίλησε, επίσης,
για το πλαίσιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού, το οποίο, όπως έχει τεθεί, θεωρεί ότι βρίσκεται
στη “σωστή κατεύθυνση”. Τέλος, “βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο μετασχηματισμού, που θα
έρθει εντός προθεσμιών στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπορεί επιπροσθέτως να γίνει και
συζήτηση επί αυτού σε επίπεδο επικεφαλής”.
Η κα Μπατζελή συμφώνησε να προσκληθούν οι αρμόδιοι φορείς, για να συζητήσουν το
θέμα. “Καλό θα ήταν επίσης να μιλήσουν και με την Π.Ε.Δ., ώστε να υπάρξει συντονισμός”.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ο
Αντιπεριφερειάρχης και μέλος της Επιτροπής, κ. Βουρδάνος, ενημέρωσε πως κατατέθηκε
προδικαστική προσφυγή από τον 1ο μειοδότη του διαγωνισμού δακοκτονίας στην Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος διεμήνυσε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να δουν άμεσα λόγω
προθεσμιών, ενώ ο κ. Χρονάς το συνέδεσε με το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Τέλος, η κα Μπατζελή υπενθύμισε το αίτημα της εταιρείας Ταξί Λιβαδειάς και θέλησε να
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πληροφορηθεί για ποιο λόγο δεν εντάχθηκε στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Μετά από τις
εξηγήσεις που παρείχε ο Πρόεδρος, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι αυτό θα τεθεί προς συζήτηση
στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 22/16-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 22/16-06-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 749
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕ», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
(Τριμελές Θ’ Τμήμα).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.) 96910/456/1601-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας…”. Ως Παράταξη δεν έχουν αντίρρηση.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τηνΕιρήνη
Μωϋσιάδου του Πολυχρόνη, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 217], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Καποδιστρίου αρ. 16, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
(Τριμελές Θ’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 15ης Ιουλίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με
την εντολή να αποκρούσει την από 7 Ιανουαρίου 2019 και με αριθμό δικογράφου ΕΦ283/28
Φεβρουαρίου 2019 έφεση που η άσκησε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕ», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 741 € συν
ΦΠΑ 24% (= 177,84), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 918,84 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 5 =] 400€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 750
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της Svitlana Lukach, ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)102682/468/1601-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για πρόστιμο για αποθήκευση και εμπορία σιδήρου
και παλιών μετάλλων… χωρίς άδεια”. Ως Παράταξη δεν έχουν αντίρρηση.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη
Παπαγεωργίου του Μιλτιάδη, δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 205], κάτοικο Λιβαδειάς,
επί της οδού Γεωργαντά, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23ης Ιουλίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 27 Ιουλίου 2013 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου ΠΡ60/29
Ιουλίου 2013 προσφυγή που άσκησε η Svitlana Lukach, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 389 € συν
ΦΠΑ 24% (= 93,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 482,36 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 € [64€ παράσταση συν 85€ υπόμνημα-προτάσεις], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 =] 240 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 751
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
“KEGOAGRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.)102682/470/1601-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας…”. Ως Παράταξη δεν έχουν αντίρρηση.
Ο κ. Σιαλμάς ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τον λόγο για τον οποίο επιβλήθηκε στην
εταιρεία το περιβαλλοντικό πρόστιμο, διότι η εισήγηση της υπηρεσίας δεν τις παρείχε.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη
Παπαγεωργίου του Μιλτιάδη, δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 205], κάτοικο Λιβαδειάς,
επί της οδού Γεωργαντά, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23ης Ιουλίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 4 Μαρτίου 2015 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 20 / 5 Μαρτίου
2015 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “KEGO AGRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝΕΙΔΩΝ”,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 389 € συν
ΦΠΑ 24% (= 93,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 482,36 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:
- Παράσταση και υπόμνημα 149 € [64€ παράσταση συν 85€ υπόμνημα-προτάσεις], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 =] 240 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 752
ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη
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δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον Κωνσταντίνο Πάττα.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.)112982/523/1601-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, “εφόσον το έργο πραγματοποιήθηκε και ήδη υπάρχει
πρωτόδικη απόφαση, δεν έχουν αντίρρηση ως Παράταξη. Διερωτώνται, όμως, γιατί δεν
ακολουθείται η ίδια τακτική σε όλες τις περιπτώσεις και γιατί, αφού η υλοποίηση του έργου είναι
αντικειμενική πραγματικότητα, χρειάστηκε δικαστική διαδικασία. Υπάρχουν κι άλλα τέτοια έργα”;
ρώτησε ο κ. Χρονάς τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., κ. Αναστάσιο
Παπαναστασίου, με τον ίδιο να δίνει κάποιες εξηγήσεις επί του θέματος.
Η κα Μπατζελή ανέφερε πως “πρόκειται για νομική γνωμοδότηση και συνεπώς μπορεί
να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Σ.Ε. και μάλιστα, όταν πρόκειται για εξωδικαστικό
συμβιβασμό, η υπόθεση διευκολύνεται”.
Στη συνέχεια, η ίδια ζήτησε ενημέρωση σχετικά με το “σε ποια φάση βρίσκεται η
διαδικασία πρόσληψης δικηγόρου στην Νομική Υπηρεσία, απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα και
μάλιστα με την δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής ότι θα προβεί και σε άλλες προσλήψεις για
την ενίσχυση των νομικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά έργο του 2013, το
οποίο βάσει εισήγησης έχει υλοποιηθεί και μάλιστα έχει κερδίσει στο Πρωτοδικείο. Γιατί
αμφισβητήθηκε από τις υπηρεσίες, όταν μάλιστα σε άλλες περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί
το έργο, δεν έχει γίνει προσφυγή των υπηρεσιών και έχει πληρωθεί ο ανάδοχος; Επίσης,
υπάρχουν περιπτώσεις που οι ΤΥ έχουν διαφορετική αντιμετώπιση και μη στην μη υλοποίηση
των έργων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ομογενοποίηση διαδικασιών”. Κατόπιν των ανωτέρω
δήλωσε πως, ως Παράταξη, ψηφίζουν λευκό.
Ο Πρόεδρος ανέφερε πως “υπάρχουν απαιτήσεις εργοληπτών για έργα ή εργασίες που
εκτελέστηκαν κατόπιν προφορικής εντολής. Δεν υπάρχουν ωστόσο άλλες τέτοιες περιπτώσεις
από το καλοκαίρι του 2014 και μετά”. Μίλησε, επίσης, για “το δίλημμα μπροστά στο οποίο
βρίσκονται ως Περιφερειακή Αρχή. Επιλέγουν και πρέπει να επιλέγουν κατά περίπτωση,
αξιολογώντας το σύνολο των χαρακτηριστικών καθεμιάς. Τέτοιου είδους αποφάσεις είναι
δύσκολες. Πρέπει να υπάρχει θωράκιση”.
Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ότι “οι προφορικές εντολές θα πρέπει να δίνονται με
απόλυτη φειδώ και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, που θα βεβαιώνονται ως τέτοιες. Σωστό είναι
η κάθε περίπτωση να εξετάζεται χωριστά. Στη συγκεκριμένη και εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν
υλοποιηθεί οι εργασίες, συμφωνούν ως Παράταξη να προχωρήσουν σε εξωδικαστικό
συμβιβασμό, σύμφωνα με την εισήγηση.
Ο κ. Χρονάς εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την ειλικρίνεια με την οποία
τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος. “Κάποιος όμως πρέπει να πληρώσει και το πολιτικό κόστος”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή 32, ο οποίος, 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 τη δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού, ήτοι αν ισχύουν οι τυπικές
προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και εάν η απαίτηση κρίνεται έγκυρη και βεβαία.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρου δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 160
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 38,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 198,40 €, η οποία
προκύπτει ως εξής:
- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 €, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία ώρα με ποσό 80 €, λόγω της φύσης του
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ερωτήματος και του οικονομικού αντικειμένου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 753
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση της
μελέτης: «Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού ποταμού και αποκατάστασης – Υποέργο 2»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 421.050,85 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2470/110753/12-062020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η κα Μπατζελή έστειλε σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τις παρακάτω θέσεις
της Παράταξής της, με το σκεπτικό ότι: «Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία και
συζητούν. Θεωρούν ότι και λόγω των διαδικασιών, προς διευκόλυνση και κατανόηση των
θέσεών τους, τις αποστέλλουν και εγγράφως»:
Θέση:
1.
Πρόκειται για πολύ σημαντική διαδικασία εντοπισμού της ρύπανσης του υπεδάφους και
των πηγών ρύπανσης.Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη καθυστέρηση για την προκήρυξη, δεδομένου
ότι έχουν ξεκινήσει όλες οι συζητήσεις από το 2016.Δηλαδή 4-5 χρόνια, για να προκηρύξουμε τις
ερευνητικές γεωτρήσεις και να προσδιορίσουμε το επίπεδο της ρύπανσης και ποιοτικά και
ποσοτικά.
2.
Θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από καιρό και να είχαμε τα πορίσματα, για να μην
συκοφαντούνται και τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, στην περίπτωση που δεν υφίσταται
πρόβλημα στα ανώτερα επίπεδα του υπεδάφους. Και βέβαια για να είχαν ληφθεί και όλα τα
αναγκαία μέτρα, στις περιπτώσεις που συνεχίζονται να υπάρχουν "διαρροές" ρύπων στο
υπέδαφος από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
3.
Προβλεπόταν να υπάρχει μόνιμος μηχανισμός Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος. Σας
έχουν παρουσιαστεί τα συμπεράσματα από την λειτουργία του και οποίες οι διαδικασίες
ολοκλήρωσης της συγκρότησης του και λειτουργίας
του με τις συμμετοχή μηχανικών
περιβάλλοντος; Ποιοι ήταν οι αρμόδιοι και γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις στις βασικές πολιτικές
και μηχανισμούς του έργου της ΟΧΕ Ασωπού;
4.
Η Μελέτη της Λινού σχετικά με την παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων τι έχει δείξει;
Σας έχουν παρουσιαστεί τα συμπεράσματα από την λειτουργία του Παρατηρητηρίου Υγείας;
5.
Ποια είναι τα αποτελέσματα/συμπεράσματα της μελέτης LIFE μέρος της οποίας και
συγχρηματοδοτήθηκε και από το ΥΠΑΑΤ; Θα χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματα και οι
προτάσεις ώστε να μην αρχίζει η νέα μελέτη εκ του μηδενός;
6.
Πρόκειται για
δημοπράτηση μελέτης που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του 2016.Πέραν της καθυστέρησης εκτιμούμε ότι αυτή λόγω της βαρύτητας της
στον Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό -ΟΧΕ ΑΣΩΠΟΥ- ο πρέπει να γίνει με την ερευνητική
δραστηριότητα Δημόσιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, συνεργασία που θα αναβαθμίσει
και το ίδιο το έργο και θα το εντάξει και στις νέες προοπτικές της διαχείρισης των υδάτινων
πόρων, κλιματικών αλλαγών και Πράσινου Ταμείου-Ανάπτυξης της ΕΕ.
7.
Λόγω της βαρύτητας του θέματος την διαγωνιστική διαδικασία να την αναλάβει η Γενική
Διεύθυνση της ΠΣΤΕ και όχι της ΠΕ Βοιωτίας.
8.
Οι 24 γεωτρήσεις που προβλέπονται στην μελέτη βάση των οποίων θα γίνονται και οι
μετρήσεις,θα διασφαλιστεί η επιτάχυνση της κατασκευής τους; Αυτές δεν θα έπρεπε να έχουν
συνεχή παρακολούθηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα πχ κατ΄ έτος, για να βλέπουμε την
εξέλιξη της απορρύπανσης στην περιοχή και να αποτελούν σταθερό «παράγοντα» του έργου και
της παρακολούθησης του; Υπάρχει πρόβλεψη σχετική,διότι αυτό δεν είναι σαφές από την
διακήρυξη. Εάν ΟΧΙ να προστεθεί και να τροποποιηθούν πιθανά τα απρόβλεπτα και να
καλύψουν πιθανό κόστος. Παράλληλα θα υπάρχει και εικόνα των αναλύσεων στα υδρευτικά και
αρδευτικά νερά, για να ξέρουμε το επίπεδο του προβλήματος στην ανθρώπινη υγεία από την
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ύδρευση και την κατανάλωση ζωικών και φυτικών προϊόντων της περιοχής;
9.
Στο τεύχος 6δ και συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, Προτεινόμενες νέες ερευνητικές
γεωτρήσεις, μήπως θα πρέπει να καταρτιστεί και συμπεριληφθεί πρόγραμμα ερευνητικών
δειγματοληψιών και γεωτρήσεων και εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα μεγάλων
εξ αυτών;
10.
Πριν ακόμη αρχίσει οποιαδήποτε ενέργεια, παρακαλώ όπως επανεξεταστούν όλες οι
αδειοδοτήσεις βιομηχανιών, ιδιαίτερα εκείνες που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο (Α1).
11.
Σε όλες της επιτροπές παρακολούθησης απουσιάζει η επιτροπή περιβάλλοντος της
περιφέρειας. Μήπως θα έπρεπε να έχει λόγο ο κύριος πολιτικός φορέας, εγγυητής της
νομιμότητας αλλά και του περιβαλλοντικού κεκτημένου υπέρ των πολιτών μας;
12.
Η ΟΧΕ Ασωπού είναι ένα από σημαντικά έργα στην ΠΣΤΕ με εθνική εμβέλεια σε θέματα
περιβάλλοντος, προστασίας δημόσια υγείας και βιομηχανικής πολιτικής .Η καθυστέρηση της
επηρεάζει και την εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής ζώνη των Οινοφύτων, έργο που έχει
καθυστερήσει και για το οποίο πρέπει να διευκρινισθεί η συνολική του χρηματοδότηση και ενόψει
της νέας προγραμματικής περιόδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πρόταση: Να αναβληθεί και να συζητηθεί στα πλαίσια των πολιτικών ΟΧΕ Ασωπού, με
συνεργασία και των συναρμόδιων επιτροπών.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η συγκεκριμένη μελέτη και το αντίστοιχο έργο
συμπεριλαμβάνονται στα έργα του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων»
(ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού, που υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού.
Με την παρούσα διαδικασία η Περιφέρεια έχει σκοπό να αναθέσει τις απαραίτητες
αρχικές Γεωτεχνικές Έρευνες (εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές) στα πλαίσια του
έργου:«Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού ποταμού και αποκατάστασή της».Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκτέλεση 24 γεωτρήσεων, συνολικού βάθους 580m, τις
συντεταγμένες των θέσεων, καθώς επίσης και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών.Η
χρηματοδότηση της μελέτης γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015”.
Για την Παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση “αυτή η μελέτη έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια
πριν… Την κάνουν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, που αποδεικνύει και το πώς υλοποιείται ο
προγραμματισμός της Περιφέρειας. Σήμερα έρχεται για δημοπράτηση η μελέτη που εντάχθηκε
στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2015.Χρειάζεται η μελέτη, αλλά διερωτώνται γιατί
πρέπει να γίνει από ιδιωτική εταιρεία και όχι από δημόσιο φορέα με σχετικό αντικείμενο και
ευθύνη… Γιατί να μην ενταχθεί σε ερευνητική δραστηριότητα Δημόσιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος;
Γνωρίζουν, επίσης, πολύ καλά πως οι σχεδιασμοί που γίνονται γύρω από την
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού συνδέονται άμεσα με
την ίδρυση της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων... που θα
προχωρήσει στην εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης Οινοφύτων και την
κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών, προκειμένου να μετατραπεί σε οργανωμένο
Επιχειρηματικό Πάρκο... Σύμφωνα, πάντα, με τα σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου και όσων το
υπηρετούν για την παράδοση της περιοχής στη εκμετάλλευση τους, με ταυτόχρονη αλλαγή των
χρήσεων γης, αλλά και με υποδομές που θα πληρώσει ο λαός”.
Σε αυτή την βάση η Παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” καταψηφίζει την εισήγηση.
Ο κ. Αναγνωστάκης θέλησε να κάνει κάποιες παρατηρήσεις και δήλωσε πως και για τη
δική τους Παράταξη “η υλοποίηση αυτού του έργου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει,
ωστόσο, μια μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. Ή θα πάμε σε αναβολή, όπως πρότεινε η κα Μπατζελή,
η οποία θα βοηθήσει το όργανο αλλά και την απόφαση για τη συγκεκριμένη μελέτη ή θα πρέπει
να ληφθεί σήμερα απόφαση, που θα δώσει όμως πολλά στοιχεία και επιχειρήματα μιας
περαιτέρω κριτικής. Προφανώς, υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. Μια από
αυτές είναι της Λαϊκής Συσπείρωσης. Μια δεύτερη είναι ότι θα πρέπει να γίνονται αυτές οι
παρεμβάσεις, για να έχουμε καλύτερο και θετικότερο αποτέλεσμα στο μέλλον. Υπό αυτή την
έννοια, η εν λόγω μελέτη θα μπορούσε να γίνει από Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
που ασχολούνται με τέτοια αντικείμενα και έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Ίσως
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αυτός ο προβληματισμός δώσει τη δυνατότητα ενός επανακαθορισμού”.
Ο κ. Δούρος δήλωσε ότι “πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα και καθώς δεν
έχουν πρότερη γνώση των θεμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ως καινούρια Παράταξη,
εκπαιδεύονται από τους σοφούς του Συμβουλίου. Θα πρέπει να δουν το θέμα σε όλο το μέγεθός
του”. Ο ίδιος συμφωνεί με τους προλαλήσαντες, ότι “πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο επικεφαλής.
Να κατατεθούν απόψεις και μετά να επανέλθει στην Επιτροπή”.
Ο κ. Σιαλμάς θεωρεί ότι, “ως μελέτη θα είναι διαχρονικά χρήσιμη για το μέλλον. Δεν θα
είχε αντίρρηση να την ψηφίσει, χωρίς βέβαια να διαφωνεί και με τους προλαλήσαντες, ότι δηλαδή
θα πρέπει να το δουν σε επόμενη φάση πιο ολοκληρωμένα”.
Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι “η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση του Ασωπού, που
συνδέεται και με το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων, είναι μια πολύ μεγάλη τουριστική
επένδυση με πολλά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο μελετών από
προηγούμενα χρόνια”. Ο ίδιος θεωρεί ότι η “εν λόγω μελέτη έχει σχεδιαστεί σωστά και είναι
εύλογο το έργο να το αναλάβει η Δ/νση Τεχνικών Έργων ή η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Βοιωτίας, καθώς ως θέση αρχής έχουν το σύνολο των έργων και μελετών της Π.Σ.Ε. να
υλοποιείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικίας Περιφερειακής Ενότητας”.
Με αυτά τα δεδομένα, θεωρεί ότι “το θέμα πρέπει να προχωρήσει, τη στιγμή μάλιστα που
υπάρχει μια πλήρη επιστημονικά οργανωμένη μελέτη για προκήρυξη”. Σε αυτή τη βάση, θα ήθελε
να ψηφιστεί από το σύνολο της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς έτσι θα αποτελέσει κι ένα δείγμα
ότι ως σώμα έχει τη βούληση να προχωρά μπροστά, να ενημερώνεται, να έχει διαφορετικές
απόψεις, αλλά σε κάθε περίπτωση να προχωρά”.
Η κα Μπατζελή τόνισε πως “από όλα τα μέλη της Επιτροπής επισημάνθηκε η ελλιπής
διαχείριση. Αυτό που τους διαφοροποιεί ως Παράταξη είναι από εδώ και πέρα πώς γίνεται η
διαχείριση και ο σχεδιασμός αυτού του έργου. Η Περιφέρεια, δυστυχώς, εμμένει σε μια κλειστή
διαχείριση, την οποία και αποφασίζει”. Η κα Μπατζελή, λοιπόν, ζήτησε “να ανοιχτούν στην
πληροφόρηση, την ουσιαστική και όχι την αφηγηματική”.
Συνεπώς, κατέθεσε μια διαδικαστική πρόταση για ψηφοφορία και εφόσον το θέμα δεν
αναβληθεί, η Παράταξη “Πατρίδα μας η Στερεά” διαχωρίζει την θέση της και ψηφίζει ως εξής:
υπέρ στο σημείο 1.
κατά στα σημεία 2.α) και 3
λευκό στο σημείο 2.β).
Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως, “αφού δεν γίνεται δεκτή η αναβολή, ψηφίζει λευκό,
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της μελέτης”. Πιο συγκεκριμένα, ψηφίζει:
υπέρ στο σημείο 1.
λευκό στα σημεία 2 και 3.
Οι κ.κ Δούρος και Σιαλμάς ψηφίζουν θετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση της μελέτης:
«Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού ποταμού και αποκατάστασης – Υποέργο 2»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 421.050,85 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.
2. Ορίζει:
α) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη
δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος,
β) την κ. Μαρία Πατσαλή, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας δια της Προϊσταμένης 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
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κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:
3.1. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας:
- Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία.
- 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. 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.
- 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 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
στους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων.
Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 5 της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 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 5 της
διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή
του συμφωνητικού, σύμφωνα με τα άρθρα 5-8 της διακήρυξης.
- Να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάσει του ανωτέρω άρθρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 754
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση παραλίας Αμαρύνθου»,
προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 113623/3469/1606-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως Παράταξη διερωτώνται,“αν και κατά πόσον λήφθηκαν
υπόψη οι προτάσεις του Δήμου Ερέτριας για την κατασκευή χώρου στάθμευσης και παιδικής
χαράς…Αν κατά την υλοποίηση του έργου ο Δήμος, που έχει την ευθύνη της περιοχής, διατηρεί
το δικαίωμα ουσιαστικών παρεμβάσεων και ελέγχου…”.
Κατά τα λοιπά, δεν έχουν αντίρρηση.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση
παραλίας Αμαρύνθου», με ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
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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 άνω του 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η επιτροπή
δημοπρασίας θα είναι (7) επταμελής.
 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.
 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 755
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο
Τιθορέας - Κ. Τιθορέας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108723/5932/11-062020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/28-05-2020 (ολοκληρώθηκε στις 9-06-2020) πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών
σηματοδοτών στον κόμβο Τιθορέας - Κ. Τιθορέας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ”, με
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό (61,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 756
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99€ με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 111470/1731/15-062020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/4-06-2020 (ολοκληρώθηκε στις 11-06-2020) πρακτικό της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88373, του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99€ με
ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών
και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56,00%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 757
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας ποταμού Ξηριά επί
της Ο.Ε. 77 Χαλκίδας-Ιστιαίας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 105169/3159/5-062020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε ως εξής:
1.
“Δεν είναι μεγάλη η έκπτωση σε σχέση με τις υπόλοιπες, όπου οι διαφορές τους
είναι μεταξύ 9%-3%.
2.
Δεν εξηγείται επαρκώς από τις ΤΥ το αίτημα της αιτιολόγησης της προσφοράς,σε
ποια σημεία υπάρχει απόκλιση και για ποιο λόγο υπάρχουν αμφιβολίες για την υλοποίηση του
έργου. Ποια είναι εκείνα τα θέματα που δεν ικανοποιούνται ή και αμφισβητούνται στην προκήρυξή
που ο πρώτος ανάδοχος δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει;
3.
Η Διαγωνιστική Επιτροπή προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο τον πρώτο και χωρίς
αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει θέμα μετά την πρόταση των ΤΥ περί αιτιολόγησης κόστους;
4.
Να υπάρχει συνολικός περιφερειακός σχεδιασμός για την συντήρηση των
γεφυρών στα πλαίσια της κοινοτικής και εθνικής πολιτικής περί ασφάλειας υποδομών, όπως
άλλωστε έχουμε προτείνει κατά την έγκριση αντίστοιχου έργου στην Π.Ε. Φωκίδας.
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5.
Φυσικά δεν μπορεί να μην αποδεχτούμε το δικαίωμα εφαρμογής του Νόμου, αλλά
χωρίς επαρκή αιτιολόγηση γεννώνται ερωτηματικά, είτε για την σαφήνεια των όρων της
προκήρυξης είτε για την διαδικαστική «προεπιλογή».
6.
Να τονίσουμε ότι σε αντίστοιχη περίπτωση στην Π.Ε. Βοιωτίας είχαμε ψηφίσει
κατά και δικαιωθήκαμε από την εξέλιξη του θέματος, δυστυχώς”.
Ο Πρόεδρος δήλωσε πως κατανοεί τον προβληματισμό της κας Μπατζελή. Κατέδειξε δε
την ιδιαιτερότητα του έργου και παραδέχτηκε πως με δική του παρότρυνση στην υπηρεσία
ζητήθηκε η αιτιολόγηση της έκπτωσης από τον πρώτο μειοδότη.
Σε αυτό το σημείο, η κα Αναγνώστου συμφώνησε ότι “πρέπει να αιτιολογηθεί η
έκπτωση” και επισήμανε “τη μεγάλη δυσκολία εύρεσης στην Ελλάδα μιας εργοληπτικής
επιχείρησης με την τεχνογνωσία να υλοποιήσει το εν λόγω έργο”. Αναρωτήθηκε, επίσης, “για
ποιο λόγο δεν έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντί για ανοιχτό διαγωνισμό, ώστε να
αποφύγουν την καθυστέρηση και να συντομεύσει η διαδικασία”.
Ο κ. Αναγνωστάκης δεν σχολιάζει το σύστημα του διαγωνισμού. Δήλωσε πως “αυτή
είναι η διαδικασία και εμμένουν σε αυτή ως Παράταξη. Η διαπραγμάτευση γίνεται μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και εφόσον αυτές πιστοποιούνται.
Προφανώς, υπήρξε πρόβλεψη για ειδική τεχνογνωσία στην έκθεση του έργου, πιστεύοντας πως
η Τεχνική Υπηρεσία έκανε σωστά τη δουλειά της. Εκτός κι αν αμφισβητείται η επάρκεια της
τεκμηρίωσης της αρχικής μελέτης και πρέπει να αποδείξει τώρα ο προσωρινός ανάδοχος την
ύπαρξη τεχνογνωσίας”. Κατέδειξε, επίσης, την ίδια ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του 3ου και 4ου,
4ου και 5ου μειοδότη.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρεί ότι “πρόκειται για μια αποδεκτή προσφορά και είναι μέσα
στα πλαίσια των προσφορών που έχουν δεχτεί και σε άλλα έργα”.
Ο κ. Δούρος αναρωτήθηκε, “μήπως πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να γίνει και η
επιτροπή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό...”. Δήλωσε, επίσης, πως “άλλο είναι το θέμα της
τεχνογνωσίας και άλλο το θέμα των εκπτώσεων”.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως Παράταξη. Δεν μπορούν, επίσης, να
αγνοήσουν την επιστημονική βάση των απόψεων:
“Το εν λόγω έργο αφορά την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών ενίσχυσης της
θεμελίωσης και επισκευής της μεγαλύτερης γέφυρας αρμοδιότητας μας που διαθέτει το Εθνικό
και Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Εύβοιας, η οποία βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της
Ιστιαίας και αποτελεί τμήμα κρίσιμου οδικού άξονα.
Η οικονομική προσφορά του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα
παρουσιάζει απόκλιση έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα
να τίθεται εν αμφιβόλω η ορθή εκτίμηση από πλευράς του, τόσο του προς εκτέλεση συμβατικού
αντικειμένου, όσο και της δυνατότητας υλοποίησής του με βάση την υποβληθείσα προσφορά.
Εφόσον σύμφωνα με τον νόμο «Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε
σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής»”.
Η κα Καλαντζή αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη έκπτωση που δόθηκε στο συγκεκριμένο
έργο. Σωστά, κατά τη γνώμη της, ζητήθηκε η αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του
πρώτου μειοδότη. “Εφόσον ελέγχθηκαν και βρέθηκαν σωστά τα δικαιολογητικά της εταιρείας και
εφόσον αυτή αιτιολογήσει επαρκώς την ικανότητά της για το έργο, να προχωρήσουν..”.
Ο κ. Δούρος αιτιολόγησε τη θετική του ψήφο, εστιάζοντας στο σημείο 5 της εισήγησης
που αναφέρει ότι “η οικονομική προσφορά του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού
φορέα παρουσιάζει απόκλιση έναντι των υπολοίπων ...”
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Μετά την τοποθέτηση της κας Αναγνώστου, η κα Μπατζελή τόνισε ότι“καλώς ο
διαγωνισμός έγινε με ανοικτή διαδικασία και όχι με κλειστή διαπραγμάτευση, πρακτική που
πρέπει να αποφεύγεται και ελπίζει να μη καταλήξουν σε αυτή με μια ακύρωση του εν λόγω
διαγωνισμού, διότι τότε θα αμφισβητούμε εμείς πολλά θέματα διαδικασιών και διαφάνειας. Επίσης,
το θέμα που αναφέρθηκε από την κα Αναγνώστου, ότι ο πρώτος ανάδοχος δεν έχει διασφαλίσει
την ειδικότητα του μηχανικού γεφυρών - δεν εξετάζω το θέμα πληροφόρησής της - αυτό θα ισχύει
για όλους και τίθεται θέμα εμπιστοσύνης των ΤΥ για την ίδια την προκήρυξη. Είναι πολύ καλύτερο
να προχωρήσει η διαδικασία στην επόμενη φάση, όπως προτείνεται από την ΔΕ και βάση των
στοιχείων της Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς, σε συνδυασμό με αυστηροποίηση των
όρων καλής εκτέλεσης του έργου”.
Στη βάση αυτή, ως Παράταξη ψηφίζουν κατά της εισήγησης της υπηρεσίας και όχι κατά
του έργου, εφόσον μάλιστα δεν δόθηκαν από τον Πρόεδρο επαρκείς και αιτιολογημένες
απαντήσεις.
Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε θετικά, δηλώνοντας πως “εφόσον υπήρχαν ενδοιασμοί, καλώς
ζητήθηκε αιτιολόγηση. Θα έπρεπε όμως να δίνονται περισσότερα στοιχεία από τις υπηρεσίες”.
Μετά από κάποιες τελευταίες εξηγήσεις που δόθηκαν από την πλευρά του Προέδρου, ο κ.
Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, με την επισήμανση ότι “επιφυλάσσεται της
πολιτικής αρχής και θέσης, αυτό που γίνεται σήμερα να έχει τη δυνατότητα ως επιχείρημα να το
αξιοποιεί, όταν κι εφόσον κριθεί ότι σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει απόκλιση”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το από 4-06-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της Ο.Ε. 77 ΧαλκίδαςΙστιαίας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας», που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής
προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.
2. Καλεί τον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα, ήτοι την εργοληπτική
επιχείρηση «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά της, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
πρόσκλησης με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 88, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 758
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022»,
προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 110583/3378/12-062020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 το από 9-06-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
88451, του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022»,
προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής
προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 154568, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.
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3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του ΣΤΥΛ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 151698 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής τριάντα εννέα
και σαράντα επτά τοις εκατό (39,47%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 759
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για το έτος
2019»,προϋπολογισμού 400.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 250246/7040/5-062020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 το υπ΄αριθμ. ΙΙ/1-06-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85855, του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν.
Εύβοιας για το έτος 2019»,προϋπολογισμού 400.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
αναδειχθέντος μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΧΑΡΗΣ
ΜΑΝΘΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 135295 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα δυο και μηδέν έξι τοις εκατό (62,06 %) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 760
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σήμανση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για τα έτη 2018-2019».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 106952/3210/906-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς χαρακτήρισε “πειστική την αιτιολόγηση της παράτασης”και δήλωσε πως ως
Παράταξη ψηφίζουν την εισήγηση.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Σήμανση
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για τα έτη 2018-2019» μέχρι 31-07-2020,
καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 761
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 & 2 πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών
μειοδοτών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή 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€με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 107026/3804/16-062020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/12-6-2020 και 2/16-6-2020 πρακτικά της επιτροπής
διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των
μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας, περιόδου 2020-2022»,
που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες:
α) για το τμήμα 1 (πετρελαίο Diesel κίνησης), την εταιρεία “ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΑΦΜ: 094275382), η οποία προσέφερε αναλυτικά τα εξής:

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α

Πετρέλαιο Diesel

1

κίνησης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

717.001,56

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(%)
Ολογράφως

Αριθμητικά

ΜΗΔΕΝ ΚΟΜΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ

0,15%

ΕΚΑΤΟ

β) για το τμήμα 2 (προμήθεια λιπαντικών), την εταιρεία “GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”(ΑΦΜ: 800497675), η οποία προσέφερε αναλυτικά τα εξής:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

CPV

MONAΔA
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(Συσκευασία)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε δοχεία)

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΑΝΑ
ΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ
(Σε € χωρίς
ΜΕΤΡΗΣΗΣ(
Φ.Π.Α.)
Σε€ χωρίς
ΦΠΑ)

1

SAE 75w/90 GLS

09211400-5

20

L

60

53,10

3.186,00

2

SAE 80W/90 GLS

09211400-5

20

L

60

33,30

1.998,00

3

SAE85W/140

09211400-5

20

L

30

34,50

1.035,00

4

SAE No 68

09211600-7

20

L

120

19,70

2.364,00

5

SAE No 46

09211600-7

20

L

90

19,70

1.773,00

AFT TRANSMISSION

09211600-7

20

L

45

32,40

1.458,00

6

Για:

SHM

NB,HYUNDAY,RAM,FRE
SIA,FOREDIL
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7

TRANSMISSION FLUID 09211600-7

20

L

60

33,45

2.007,00

32,70

1.962,00

για NEW HOLLAND
LIEBHERR
8

DONAX
ATF :JCB,CASEW20C19 09211600-7

20

L

60

8HM 5NT1,4N,5NA,5NB

9

SAE 10w/30

09211000-1

5

L

60

10,40

624,00

10

SAE 10w/40

09211000-1

5

L

300

9,80

2.940,00

12

SAE 20w/50

09211000-1

20

L

90

29,70

2.673,00

13

SAE No 30 TO-4

09211600

20

L

120

28,10

3.372,00

14

Γράσο Νο 3

24951000-5

20

Kg

30

37,00

1.110,00

15

ΓράσοΝο 3

24951000-5

5

Kg

45

10,30

463,50

16

Γράσο διαρκείας βάσεως 24951000-5

5

Kg

30

10,30

309,00

λιθίου
17

Αντιψυκτικό

24951311-8

20

L

150

1,70

255,00

18

Παραφλού

24951311-8

20

L

150

0,85

127,50

19

Αποσταγμένο νερό

24316000-2

4

L

120

0,20

24,00

20

Υγρά φρένων-DOT 4

09211650-2

1

L

120

2,90

348,00

21

Aντιπαγωτικό καυσίμων

24951310-1

1

L

450

4,30

1.935,00

22

Υγρό προστασίας

24951300-8

0,5

L

300

4,50

1.350,00

Βιοντίζελ
23

Aντιπαγωτικό φρένων

09211650-2

0,5

L

60

4,70

282,00

24

Στουπί

39525800-6

1

Kg

900

1,04

936,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32.532,00€
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ΦΠΑ 24%

7.807,68€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

40.339,68€

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλουν οι ανωτέρω προσωρινοί ανάδοχοι ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής/έγγραφης ειδοποίησης που θα τους σταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.,
σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στους όρους της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 762
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης 2020
για το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 113284/1877/1606-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/03-06-2020 (ολοκληρώθηκε στις 16-06-2020) πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης 2020 για το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε.
Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής & οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων
αναδόχων.
2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες για τις παρακάτω ομάδες του εν λόγω
διαγωνισμού, ως εξής:
α) για την ομάδα Α - ΕΡΓΑΣΙΕΣ:(Εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
έργου, φορτηγών αυτοκινήτων και υπερκατασκευών - Μηχανουργείο συνεργείο αυτοκινήτων
οχημάτων)«ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΤΡΑΚΤΕΡ», που ήταν και η μοναδική προσφορά
(ποσοστό έκπτωσης 13% - ποσό 64.379,99€) και η οποία κρίνεται επαρκής.
β) για ομαδα Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: (μηχανικών και μηχανολογικών ανταλλακτικών μηχανημάτων
έργου, φορτηγών αυτοκινήτων και υπερκατασκευών) «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Ο.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που ήταν και η μοναδική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης 13% - ποσό
62.640,00 €) και η οποία κρίνεται επαρκής.
Για τις λοιπές ομάδες της διακήρυξης δεν υπήρξε καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 763
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112416/3450/16-062020 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
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, που θα πραγματοποιηθούν το 2020 στην
Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΚΑΕ

Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης
(ΔιόδιαΧιλ.ΑπόστασηΕισητήριαΗμερήσια
Αποζημίωση)του
Προσωπικού
Δακοκτονίας
Ιουλίου 2020 στα
πλαίσια του προγρ.
συλλογικής
καταπολέμησης του
δάκου της ΠΕ
Εύβοιας
Έγγραφο
106091/6085/09062020 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας
Διορισμός του
δικηγόρου Ιωάννη
Καλαβρή προς
εκπροσώπηση της
ΠΣΕ στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτ.
Λαμίας σχετικά με
την αγωγή της
ετερόρρυθμης
εταιρείας με την
επωνυμία<<
ΒΑΛΕΝΤΗΣ
Β.Π&ΣΙΑ Ε.Ε.>>
στη δικ.17/07/2020
ή σε κάθε μετ΄
αναβολή ορισθείσα.
Έγγραφο
106870/504/09/06/
2020 της Νομικής
Υπηρεσίας.

02.02.073.0
5241.01

02.02.073.0
871
.01

ΣΥΝΟΛΟ

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.000,00

1.186.772,82

870.289,06

315.483,76

1.098,64

51.200,00

13.887,96

36.213,4

2.098,64

1.237.972,82

884.177,02

351.697,16

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 764
ΘΕΜΑ 17 : Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και
ορισμός υπολόγου, Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 112418/3451/16-06ο
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2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του
τακτικού προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073), έτους 2020, που θα πραγματοποιηθούν το
2020στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Έκδοση ΧΕΠ για
μετάβαση
υπαλλήλου της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας στη Σκύρο η
οποία
προγραμματίζεται
από 15-20
Ιουλίου 2020 και
αφορά ελέγχους
τριμελούς επιτροπής
σταυλισμού για οκτώ
(8) κτηνοτρόφους
που διαμένουν στη
νήσο.

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.02.073.07
19.01

Λοιπά
έξοδα
μετακίνηση
ς
(περιλαμβά
νονται το
αντίτιμο
των
εισιτηρίων
εσωτερικού
&
εξωτερικού,
η
χιλιομετρική
αποζημίωσ
η, η
δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος
και η
μίσθωση
αυτοκινήτο
υ Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717

120,22

Έξοδα
διανυκτέρε
υσης στο
εσωτερικό
&
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσοντα
ι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717

180,00

Πρωτογενές αίτημα
111579/6337/15-62020 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας

2

Έκδοση ΧΕΠ για
μετάβαση
υπαλλήλου της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας στη Σκύρο η
οποία
προγραμματίζεται
από 15-20
Ιουλίου 2020 και
αφορά ελέγχους
τριμελούς επιτροπής
σταυλισμού για οκτώ

02.02.073.07
22.01

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

64.365,99

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

46.838,09

17.407,68

19.622,00

6.090,00

13.352,00
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(8) κτηνοτρόφους
που διαμένουν στη
νήσο.
Πρωτογενές αίτημα
111579/6337/15-62020 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας
ΣΥΝΟΛΟ

300,22

2. Ορίζει υπόλογο του Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2020, δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722 τον Σταύρο Ψυχογιό του Ιωάννη, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, για τη διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω
πίνακα της παρούσας εισήγησης περί εξειδίκευσης πίστωσης.
3. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για τη μετάβαση
υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας στη Σκύρο, η οποία
προγραμματίζεται από 15 έως 20 Ιουλίου 2020 και αφορά ελέγχους τριμελούς επιτροπής
σταυλισμού για οκτώ (8) κτηνοτρόφους, που διαμένουν στη νήσο.
Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 30/09/2020.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 765
ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων,
Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός Φορέας 071) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έργων, μελετών, επιχορηγήσεις κ.λ.π., Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 112829/1871/1606-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως καταψηφίζουν την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “η δαπάνη
αφορά την καταβολή επιχορήγησης για τηνΠυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, προκειμένου να
προμηθευτούν λάστιχα για τα οχήματά τους…”. Ως Παράταξη είναι κατά της λογικής“η
Περιφέρεια να υποκαθιστά ευθύνες και υποχρεώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη”.
Η κα Μπατζελή δήλωσε πως ως Παράταξη ψηφίζουν λευκό.
Ο κ. Αναγνωστάκης έδωσε θετική ψήφο. Κατέθεσε, ωστόσο, τον προβληματισμό του
σχετικά με τη νομιμότητα της δαπάνης και ζήτησε να δώσουν την δέουσα προσοχή στο θέμα.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, έργων,
μελετών, επιχορηγήσεις κ.λ.π., που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 από τον ειδικό Φορέα 071 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά
την καταβολή
επιχορήγησης
σύμφωνα με το
άρθρο 54 του
Ν.4662/2020 (ΦΕΚ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

02.04..071.9779
.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων
που δεν
κατονομάζονται
ειδικά

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2.600,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

50.000,00

0,00

47.400,00
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Α 27/07.02.2020) για
τη πυροσβεστική
Υπηρεσία
Άμφισσας,
προκειμένου να
προμηθευτούν
λάστιχα για τα
οχήματά τους. Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
112235/785/15-062020 πρωτογενές
αίτημα του
γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 766
ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2020.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 112825/1870/1606-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για τις
συναντήσεις με φορείς και συλλόγους, με σκοπό την συλλογή στοιχείων για την υποβοήθηση
του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας και για την επιμόρφωση του προσωπικού του
γραφείου, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020,
από τον ειδικό Φορέα 073 και από τους υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη του
παρακάτω πίνακα:
A/A
1
2
3
4

Α/Α

1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΑΝΤΖΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας για το Γ΄
τρίμηνο του 2020. Το αριθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο
112628/794/16-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα του
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

02.04.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού &
εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η
μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2.700,00

28

ΑΔΑ: 9Κ7Μ7ΛΗ-2ΤΤ

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας για το Γ΄
τρίμηνο του 2020. Το αριθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο
112628/794/16-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα του
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη.

2.

02.04.073.0721.
01

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

900,00

2. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για τη
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε συσκέψεις ή συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες στην
έδρα ή σε άλλες περιφερειακές ενότητες ή όπου ή σε ό, τι οι υπηρεσιακές ανάγκες απαιτούν,
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον
ειδικό Φορέα 073 και τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού του παρακάτω
πίνακα:
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Α/Α

1.

2.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΓΚΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΥΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΛΟΜΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΩΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας
για το Γ΄ Τρίμηνο του 2020 Το
αρθμ. πρωτ. οικ. Έγγραφο
112681/1867/16-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα της
Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού.
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας
για το Γ΄ Τρίμηνο του 2020 Το
αρθμ. πρωτ. οικ. Έγγραφο
112681/1867/16-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα της
Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣΕΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣΕΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η
χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

4.000,00

02.04.073.0721.01

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

2.000,00

3. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για
εργασίες καθαρισμού οδών σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, για
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εργασίες καθαρισμού χειμάρρων και λοιπές εργασίες συντήρησης υποδομών σε όλη την έκταση
της Π.Ε. Φωκίδας από το τμήμα μηχανολογικού, την αστυνόμευση και την επίβλεψη των
εργασιών καθαρισμού χειμάρρων, των οδών και των λοιπών εργασιών συντήρησης, για
συμμετοχή σε συσκέψεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υπαλλήλους των υπόλοιπων
Τμημάτων, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους
2020 από τον ειδικό Φορέα 073 και τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του
παρακάτω πίνακα:
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Φωκίδας για το Γ΄
Τρίμηνο του 2020 Το αριθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο
105116/1736/05-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Φωκίδας για το Γ΄
Τρίμηνο του 2020 Το αριθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο
105116/1736/05-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

2.

ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

1.500,00

02.04.073.0721.01

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

2.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΣΤΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΗΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΛΛΙΣΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΠΛΙΑΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4.1. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για τις
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073
και τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα:
A/A
1
2
3
4
5
6
7

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αριθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 111218/1383/1506-2020 τεκμηριωμένο
αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.

1.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ΄ Τρίμηνο
του 2020 Το αριθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
111218/1383/15-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.

2.

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

2.000,00

02.04.073.0721.01

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

1.000,00

4.2. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για τις
ανάγκες του τμήματος Κτηνιατρικής, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του
Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 και τους υπαλλήλους του τμήματος
Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα:
A/A
1
2
3
4
5

Α/Α

1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΟΛΓΑ
ΣΚΟΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων του
τμ. Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αριθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 111220/1384/1506-2020 τεκμηριωμένο
αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2.000,00
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Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων του
τμ. Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αριθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 111220/1384/1506-2020 τεκμηριωμένο
αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

2.

02.04.073.0721.01

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

1.000,00

5 . Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για
ελέγχους - επιθεωρήσεις Σχολές Οδηγών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
οχημάτων (πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια - λιπαντήρια οχημάτων, συνεργεία επισκευής και
συντήρησης οχημάτων, ΙΚΤΕΟ, ΚΤΕΛ, κ.λπ.), εκτέλεσης δρομολογίων επιβατικών μεταφορών,
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των
εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα,
νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, πραγματογνωμοσύνες ατυχημάτων,
επιχειρήσεων ως μέλη επιτροπών, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά σεμινάρια και
για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073
και τους υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του παρακάτω πίνακα:
A/A
1
2
2
4
5
6
7
8

Α/Α

1.

2.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΤΣΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΛΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΚΛΑΛΥΒΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ
ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ Τρίμηνο του
2020 Το αριθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
106357/1296/16.06.2020
τεκμηριωμένο αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων της
Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ Τρίμηνο του
2020 Το αριθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
106357/1296/16.06.2020
τεκμηριωμένο αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών .

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

2.000,00

02.04.073.0721.01

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

1.000,00
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6. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για
διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων αυτοψιών ως ελεγκτική υπηρεσία, καταγραφή βιομηχανιών –
βιοτεχνιών, συμμετοχή σε δράσεις του προγράμματος (ΤΕΒΑ,) για ορισμό μελών σε ΚΕΠΠΕ σε
επιτροπές του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και σε ό, τι άλλο απαιτηθεί, που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073
και τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης του παρακάτω πίνακα:
A/A
1
2
3
4
5
6

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΑΪΝΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

1.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 783/781/15-062020 τεκμηριωμένο αίτημα
της Δ/νσης Ανάπτυξης

2.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

2.800,00

02.04.073.0721.01

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

1.200,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 783/781/15-062020 τεκμηριωμένο αίτημα
της Δ/νσης Ανάπτυξης

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

7. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για
κοινωνικές έρευνες, συμμετοχή σε επιτροπές, αυτοψίες, υγειονομικούς ελέγχους, διερεύνηση
λοιμωδών νοσημάτων, εμβολιασμών, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και σε ό, τι
άλλο απαιτούν οι ανάγκες της υπηρεσίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά
τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 και τους υπαλλήλους της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του παρακάτω πίνακα:
A/A
1
2
3

Α/Α

1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αριθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 110285/521/12-06-

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

1.000,00
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2020 τεκμηριωμένο αίτημα
της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αριθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 110285/521/12-062020 τεκμηριωμένο αίτημα
της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας

2.

02.04.073.0721.01

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

800,00

8. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για
εκτέλεση υπηρεσίας ελέγχου – αυτοψίας (οι οποίες ανάγονται στον έλεγχο της τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη
λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και
δράσεων, καθώς και αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία και διαχείριση των υδάτων),
καθώς και για την παρακολούθηση σεμιναρίων, ενημερωτικών συνεδρίων, συμμετοχή σε
κλιμάκια και επιτροπές κ.λ.π., που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του
Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 και τους υπαλλήλους του τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας του παρακάτω πίνακα:
A/A
1

Α/Α

1.

2.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων του
τμήματος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αριθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 110923/340/12-062020 τεκμηριωμένο αίτημα
τουτμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων του
τμήματος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της Π.Ε.
Φωκίδας για το Γ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αριθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 110923/340/12-062020 τεκμηριωμένο αίτημα
τουτμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

740,00

02.04.073.0721.01

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

240,00

9. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.), για
παρακολούθηση των δράσεων των εκχιονισμών των κατολισθήσεων κλπ φυσικών φαινομένων,
συμμετοχή σε επιτροπές για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων και ό, τι άλλο απαιτηθεί, που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό
Φορέα 073 και τους υπαλλήλους τμήματος Πολιτικής Προστασίας του παρακάτω πίνακα:
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A/A
1
2

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

1.200,00

02.04.073.0721.01

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

500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας
για το Γ΄ Τρίμηνο του 2020 Το
αριθμ. πρωτ. οικ. Έγγραφο
110927/371//12-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας

1.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων
υπαλλήλων του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Φωκίδας για το Γ
Τρίμηνο του 2020 Το αριθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο
110927/371//12-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας

2.

10. Εγκρίνει την εξειδίκευση δαπανών για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π,), για
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών/βλαβών και τακτική συντήρηση του μηχανογραφικού και
ευρυζωνικού εξοπλισμού στα κτίρια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο
Ευπάλιο Δωρίδας, για συναντήσεις εργασίας, συσκέψεις στην έδρα της Δ/νσης και σε άλλες
Περιφερειακές Ενότητες στα πλαίσια της συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα Πληροφορικής,
για συμμετοχή σε ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ετήσια συνέδρια, ημερίδες Πληροφορικής
κ.α., που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από
τον ειδικό Φορέα 073 και τους υπαλλήλους τμήματος Πληροφορικής του παρακάτω πίνακα:
A/A
1
2

Α/Α

1.

2.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων του
τμήματος Πληροφορικής της
Π.Ε. Φωκίδας για το Γ΄
Τρίμηνο του 2020 Το αριθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο
106362/62/10-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα
τουτμήματος Πληροφορικής
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων του
τμήματος Πληροφορικής της
Π.Ε. Φωκίδας για το Γ΄
Τρίμηνο του 2020 Το αριθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.0
1

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού,
η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

500,00

02.04.073.0721.0
1

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

200,00
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106362/62/10-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα
τουτμήματος Πληροφορικής

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 767
ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.113044/2979/16-062020έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

2

Αμοιβή στη δικηγόρο
Ελένη Παπαγεωργίου
για την υπόθεση KEGO
AGRI A.E, για τη
δικάσιμο της 23-7-20
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58
Αμοιβή στη δικηγόρο
Ελένη Παπαγεωργίου
για την υπόθεση
SvitlanaLukach, για τη
δικάσιμο της 23-7-20
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, άρθρο 58

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

02.05.073.
0871 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

482,36

20.000,00

10.606,78

9.393,22

02.05.073.
0871 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

482,36

20.000,00

11.089,14

8.910,86

964,72

20.000,00

11.089,14

8.910,86

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 768
ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020, (Ειδικός
Φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 98111/3627/16-062020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
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2020, ως κατωτέρω:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Α/Α

1

Δαπάνη για την ανάθεση
εργασιών
“Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες για την
υποστήριξη της Δ/νσης
ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Σ.Ε.”
ΠΟΛΥΕΤΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικώνπροσ
ώπων

9.000,00

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικώνπροσ
ώπων

918,84

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικώνπροσ
ώπων

198,40

130.000,00

73.915,68

56.084,32

02.01.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

6.000,00

221.071,31

147.386,03

73.685,28

02.01.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειες

600,00

35.000,00

25.812,12

9.187,88

Έτος 2020: 9.000,00€
Έτος 2021 : 9.000,00€

2

20REQ006866989 2020-0615
Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε στο
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τριμελές
Θ΄Τμήμα) (έφεση
¨ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΕ”)
Έγγραφο 96910/456/16-62020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(Κων/νος Πάττας)
Έγγραφο 112982/523/166-2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

4

5

Δαπάνη τελών χρήσης
μηχανημάτων έργου έτους
2020

Δαπάνη προμήθειας
σημαιών ψηφιακής
εκτύπωσης
Έγγραφο 107009/1820/96-2020 Δ/νση Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

16.717,24

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 769
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 112461/3453/1606-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως Παράταξη για την συγκρότηση της
επιτροπής, που αφορά σε προμήθεια μελανιών εκτύπωσης. Η άλλη, ωστόσο, επιτροπή αφορά
σε υπηρεσίες φύλαξης, την ιδιωτικοποίηση των οποίων έχουν καταψηφίσει. Για αυτό τον λόγο
και την καταψηφίζουν.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί:
Α. Την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης περί
«Παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας» (διακήρυξη με
αρ. πρωτ. 21044/787/29-01-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC006211087), χρονικής διάρκειας από την
υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωσή της, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Πατεράκη Αντώνιο, κλάδου ΥΕ Συντηρητών Δ’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την
Κονιδάρη Χρυσούλα, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων Δομικών Έργων Α’.
2. Τσάγκα Μαρία, κλάδου ΥΕ Επιμελητών Β’, αναπληρούμενη από την Φραντζεσκάκη Μαρία,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Α’.
3. Φεργάδη Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη από τη Θεοδώρου
Καλλιόπη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Β’.
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 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.
Β. Την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης περί
«Προμήθειας 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» (διακήρυξη με αρ. πρωτ. 43975/1473/26-022020, ΑΔΑΜ: 20PROC006344783, χρονικής διαρκείας από την υπογραφή της και μέχρι την
ολοκλήρωσή της, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Παπουτσή Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την
Παρασκευοπούλου Δήμητρα, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Α’.
2. Ζάχο Ηρακλή, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής Α’, αναπληρούμενο από τον Μουργιά Δημήτριο,
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Α’.
3. Γκούνη Σταυρούλα, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ Α’, αναπληρούμενη από τον Λούκα Βασίλειο,
κλάδου ΔΕ Τεχνικών Β’.
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 αντικειμένου της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 206, 207, 208, 209 & 213 του Ν.4412/2016.
Επίσης, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί, ελέγχει την προσήκουσα
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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 770
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 108665/365/10-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(καθαρισμός βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε Φωκίδας).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 108682/366/10-062020έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, ισχυριζόμενος πως οι εν λόγω
εργασίες θα μπορούσαν να προγραμματιστούν, ώστε να κινηθεί μια κανονική διαγωνιστική
διαδικασία.
Ο κ. Χρονάςδήλωσε πως ως Παράταξη καταψηφίζουν την εισήγηση, με την αιτιολογία
ότι “πρόκειται για εργασίες που θα έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα και φυσικά ύστερα από
διαγωνιστικές διαδικασίες”.
Η κα Μπατζελή ζήτησε “να υπάρχει ανάλυση και παρουσίαση του συνόλου των
στοιχείων των έργων”. Κατά τα λοιπά ψηφίζει την εισήγηση.
Ο κ. Δούρος ομοίως κατέθεσε τον προβληματισμό του για το θέμα.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 108665/365/10-6-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός
βλάστησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών), με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:
i.
Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 93450 χορτοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα,
ME 43506 φορτωτή και ΑΜΑ 3462 φορτηγού, ιδιοκτησίας «ΒΑΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
για τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών στο οδικό δίκτυο Ερατεινής – Μαλάματα,
αρμοδιότητας της Π.Ε. Φωκίδας, για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την βελτίωση της
οδικής ασφάλειας.
ii.
Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 73948 χορτοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα,
ΜΕ 43671 φορτωτή και του με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ 8019 φορτηγού, ιδιοκτησίας «ΚΡΟΝΟΣ
Ε.Τ.Ε. Ο.Ε.», για τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών στο οδικό δίκτυο Άμφισσας-ΓραβιάΌρια Νομού, αρμοδιότητας της Π.Ε. Φωκίδας, για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
iii.
Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87588 χορτοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα,
ΜΕ 51286 φορτωτή και του ΜΕΑ 8941 συνοδευτικού φορτηγού, ιδιοκτησίας «ΤΡΙΒΗΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», για τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών στο οδικό δίκτυο Κόκκινο-Πενταγιοί
και Αρτοτίνα-Όρια Νομού, αρμοδιότητας της Π.Ε. Φωκίδας, για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
iv.
Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 51662 χορτοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα,
ΜΕ 93430 φορτωτή και του ΑΜΕ 1503 συνοδευτικού φορτηγού, ιδιοκτησίας «ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», για τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών στο οδικό δίκτυο κόμβος
Κακανού-Δελφοί-Όρια Νομού, αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
v.
Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 73925 χορτοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα,
ΜΕ 108218 φορτωτή και του ΑΜΕ 4277 συνοδευτικού φορτηγού, ιδιοκτησίας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΥΘΥΜΙΟΥ», για τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών στο οδικό δίκτυο Φράγμα-Παλαιά
γέφυρα Μόρνου, αρμοδιότητας της Π.Ε. Φωκίδας, για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και
την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με
την υπ’ αριθμ. 2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση
εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε
η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Φωκίδας καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και θα γίνεται
σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των υπηρεσιών
αυτών.
3. 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 του αρμοδίου Τμήματος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, οι δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από τη
βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, δια των
αρμοδίων υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο και
τις επισημάνσεις των εγγράφων, θα προγραμματίζουν την άμεση εκτέλεση των εργασιών στα
αντίστοιχα τμήματα του οδικού δικτύου και θα μεριμνούν για τη λήψη όλων των απαιτούμενων
μέτρων προστασίας για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων και την ενδεικνυόμενη διαδικασία κοπής δένδρων και κλαδιών.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για τη σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

δ6) Το όχημα θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε ασφαλή απόσταση για την έγκαιρη
προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου.
(δ7) Οι εργαζόμενοι θα φέρουν όλα τα ατομικά μέσα προστασίας για την παροχή της
ανωτέρω υπηρεσίας και θα λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα αποφυγής και μετάδοσης του
κορωνοϊού (covid-19).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 771
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ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.100335/286/4-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 2/06/2020).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 107383/315/09-062020έγγραφο 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.100335/286/4-06-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 2/06/2020), με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 02.06.2020 στην
περιοχή της Π.Ε. Ευρυτανίας.
3. Η απευθείας μίσθωση του ΜΕ 29463 Ι.Χ. μηχανήματος έργου με μηχανικό σάρωθρο,
ιδιοκτησίας «ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Φραγκίστα – Βούλπη – Ραπτόπουλο – Κέδρα.
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’ αριθμ. 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 την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 772
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.109936/484/11-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τη συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, στη θέση «Βαθειά Λάκα», στις
11/06/2020.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.007.110092/490/12-06-2020 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

41

ΑΔΑ: 9Κ7Μ7ΛΗ-2ΤΤ

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 109936/484/11-06-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τη συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, στη θέση «Βαθειά Λάκα», Π.Ε.
Βοιωτίας,στις 11/06/2020, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά),
που εκδηλώθηκε στις 11/06/2020 στην Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, στη θέση «Βαθειά
Λάκα» της Π.Ε. Βοιωτίας.
3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:
α) Του με αρ. κυκλ. ME 121684 οχήματος (UNIMOG βυτίο - πιεστικό 3.5 tn ), ιδιοκτησίας
«Καρρά Χαράλαμπου», για την ενίσχυση της Π.Υ. Θηβών στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 11/06/2020, στην Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, στη θέση « Βαθειά Λάκα»
της Π.Ε. Βοιωτίας.
β) Του με αρ. κυκλ. ME 93838 οχήματος (UNIMOG βυτίο - πιεστικό 3.5 tn), ιδιοκτησίας
«Χριστίνας Βιέννα», για την ενίσχυση της Π.Υ. Θηβών στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 11/06/2020, στην Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, στη θέση «Βαθειά Λάκα»
της Π.Ε. Βοιωτίας.
γ) Του με αρ. κυκλ. ME 70988 οχήματος (UNIMOG βυτίο - πιεστικό 3.5 tn), ιδιοκτησίας
«Παππά Λεωνίδα», για την ενίσχυση της Π.Υ. Θηβών στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 11/06/2020, στην Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, στη θέση «Βαθειά Λάκα»
της Π.Ε. Βοιωτίας.
δ) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 130350 οχήματος (βυτίο - πιεστικό 20 tn ), ιδιοκτησίας «Λουκά
Κασσινά», για την ενίσχυση της Π.Υ. Θηβών στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις
11/06/2020, στην Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, στη θέση «Βαθειά Λάκα» της Π.Ε. Βοιωτίας.
ε) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 124900 οχήματος (βυτίο - πιεστικό 20 tn ), ιδιοκτησίας
«Γερογιάννη Σωτηρίου», για την ενίσχυση της Π.Υ. Θηβών στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 11/06/2020, στην Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, στη θέση «Βαθειά Λάκα»
της Π.Ε. Βοιωτίας.
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
(πρακτ. 41/18-12-2019, θέμα 17ο, 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 μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό
και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.
Βοιωτίας καθώς και τα αρμόδια τμήματα 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, κ.α.), οι δε 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 την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
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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 773
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.110987/491/12-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τη συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Παύλου του Δήμου Ορχομενού, στη θέση «Δέντρι», στις
12/06/2020.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.007.111726/500/15-06-2020 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.110987/491/12-06-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τη συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Παύλου του Δήμου Ορχομενού, στη θέση «Δέντρι», στις
12/06/2020,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας - Π.Ε. Βοιωτίας, για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά),
που εκδηλώθηκε στις 12/06/2020 στην Δ.Ε. Παύλου του Δήμου Ορχομενούστη θέση «Δέντρι»
της Π.Ε. Βοιωτίας.
3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:
α) Του με αρ. κυκλ. ΒΙΚ 7110 οχήματος (βυτίο - πιεστικό 12 tn ), ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ
Βόγλη του Παρασκευά», για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 12/06/2020, στην Δ.Ε. Παύλου του Δήμου Ορχομενού, στη θέση «Δέντρι» της
Π.Ε. Βοιωτίας.
β) Του με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1363 οχήματος (βυτίο - πιεστικό 12 tn ), ιδιοκτησίας «Κων/νου
Κουτσούμπα», για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 12/06/2020, στην Δ.Ε. Παύλου του Δήμου Ορχομενού, στη θέση «Δέντρι» της
Π.Ε. Βοιωτίας.
γ) Του με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1450 οχήματος (βυτίο - πιεστικό 12 tn ), ιδιοκτησίας «Άγγελου
Σταμπόλη», για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στις 12/06/2020, στην Δ.Ε. Παύλου του Δήμου Ορχομενού, στη θέση «Δέντρι» της Π.Ε. Βοιωτίας.
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 (πρακτ. 41/18-12-2019, θέμα 17ο, 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 μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
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Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.
Βοιωτίας καθώς και τα αρμόδια τμήματα 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, κ.α.), οι δε 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 774
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2500/112057/15-062020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600012 από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των
Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση 2020 της Π.Ε. Βοιωτίας
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

1.

Τίτλος Έργου

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Ακραιφνίου του Δ.Ορχομενού-θέση

Ειδικός Φορέας

Ανάδοχος

2014ΕΠ56600012

ΚΑΣΣΙΝΑΣ Ν.
ΛΟΥΚΑΣ

Ποσό

1.488,00€

44

ΑΔΑ: 9Κ7Μ7ΛΗ-2ΤΤ

«Μπούκα» την 11/05/2020 & 12/05/2020

2.

3.

4.

5.

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Ακραιφνίου του Δ.Ορχομενού-θέση
«Μπούκα» την 11/05/2020 & 12/05/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Ακραιφνίου του Δ.Ορχομενού-θέση
«Μπούκα» την 11/05/2020 & 12/05/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Κ
Αντίκυρας του Δ.Διστόμου-Αράχωβας,
Αντίκυρας-θέση «Κλεισούρα» την
17&18/05/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Κ
Αντίκυρας του Δ.Διστόμου-Αράχωβας,
Αντίκυρας-θέση «Κλεισούρα» την
17&18/05/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Κ
Αντίκυρας του Δ.Διστόμου-Αράχωβας,
Αντίκυρας-θέση «Κλεισούρα» την
17&18/05/2020

2014ΕΠ56600012

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

595,20€

2014ΕΠ56600012

ΚΑΜΗΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

595,20€

2014ΕΠ56600012

ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2.256,80€

2014ΕΠ56600012

ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2.256,80€

2014ΕΠ56600012

ΜΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1.587,20€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 775
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με
τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.209275/686/19-09-19
(ΑΔΑ:6ΟΟΥ7ΛΗ-ΣΧ4) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης πόρων και
μέσων για την αντιμετώπιση των επικείμενων βροχοπτώσεων από τις 20/9/2019 και την
προληπτική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Kεντρική Εύβοια.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.107447/3235/10-062020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η κα Μπατζελή επισήμανε ότι “μόνο για αυτή την έγκριση το συνολικό ποσό είναι
671.965 €”. Ως Παράταξη ψηφίζουν την εν λόγω εισήγηση, αλλά έχουν ζητήσει “πλήρη
ενημέρωση των έργων, μέσων, περιοχών, δηλαδή όλων των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
και έργων”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του
υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και
ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, λόγω βροχοπτώσεων στην Κεντρική Εύβοια, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Τίτλος Έργου
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Λουκισίων, Δροσιάς
από 7/10/2019 έως 21/11/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρεμάτων Σκορπονερίων
και Μεσσαπίου ποταμού από
21/10/2019 έως 06/11/2019

Ειδικός Φορέας

Ανάδοχος

Ποσό σε €

2014ΕΠ56600011

ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

23.212,80

2014ΕΠ56600011

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ.&
ΣΙΑ ΟΕ

32.612,00

9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ποταμού Λήλαντα από
20/09/2019 έως 08/10/2019

2014ΕΠ56600011

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ.&
ΣΙΑ ΟΕ

48.515,00

10.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποκατάσταση βατότητας ΟΔ Αυλίδας
από 25/10/2019 έως 14/10/2019

2014ΕΠ56600011

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ.&
ΣΙΑ ΟΕ

19.495,28

11.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρέματος Δ.Δ.Λουκισίων
από 22/10/2019 έως 09/11/2019

2014ΕΠ56600011

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ.&
ΣΙΑ ΟΕ

30.597,00

2014ΕΠ56600011

ΓΑΝΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7.787,20

2014ΕΠ56600011

ΓΙΑΠΛΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.712,00

2014ΕΠ56600011

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ ΟΕ

7.

8.

12.

13.

14.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
καθαρισμό χαντακιώνΕΟΔ Μετόχι-Κύμη
& Κουτουρλα από 20/09/2019 έως
30/09/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
καθαρισμό ρεμάτων και χαντακιών στο
ΔΔ Καμπιών από 20/09/2019 έως
24/09/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Μίστρου, Μαυρόπουλου, αποκ/ση
βατότητας και καθαρισμός χαντακιών δδ
Αγ.Αθανασίου, Πάλιουρα, Πισσώνα,
Αγ.Ιερεμίας από 15/10/2019 έως
31/10/2019

43.121,00
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Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό χαντακιών ΕΟΔ ΨαχνάΤριάδα,Γυμνού-Σέτα-Μακρυχώρι και
καθαρισμός ποταμων Μαυρόπουλου,
Μίστρου από 20/09/2019 έως
14/10/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αντιπλ/κες εργασίες στον Λήλαντα
ποταμό από 20/09/2019 έως
11/10/2019

2014ΕΠ56600011

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ ΟΕ

58.032,00

2014ΕΠ56600011

ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΖ.Φ.ΠΕΤΡΟΥ &
ΣΙΑ

38.967,00

2014ΕΠ56600011

ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΖ.Φ.ΠΕΤΡΟΥ &
ΣΙΑ

21.948,00

2014ΕΠ56600011

ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΖ.Φ.ΠΕΤΡΟΥ &
ΣΙΑ

35.526,00

2014ΕΠ56600011

ΚΑΚΑΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

22.716,80

20.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρέματος Λουκισίων από
20/09/2019 έως 09/10/2019

2014ΕΠ56600011

ΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7.936,00

21.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρέματος Λουκισίων από
20/09/2019 έως 09/10/2019

2014ΕΠ56600011

ΚΑΛΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

3.571,20

2014ΕΠ56600011

ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

5.456,00

2014ΕΠ56600011

ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

19.158,00

2014ΕΠ56600011

ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

29.698,00

25.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρέματος Χιλιαδούς από
20/09/2019 έως 22/10/2019

2014ΕΠ56600011

ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

50.499,00

26.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρέματος ΔΔ Θεολόγου
από 20/09/2019 έως 30/09/2019

2014ΕΠ56600011

ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.342,40

15.

16.

17.

18.

19.

22.

23.

24.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
καθαρισμό Μεσσάπιου ποταμού από
20/09/2019 έως 17/10/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αντιπλ/κες εργασίες στον Λήλαντα
ποταμό από 21/10/2019 έως
13/11/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρεμάτων ΔΔ Ερετρίας
και καθαρισμός Σαρανταπόταμου από
20/09/2019 έως 10/10/2019

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρέματος Μακρυκάπας &
Πάλιουρα από 20/09/2019 έως
03/10/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
καθαρισμό χαντακιών ΕΟΔ ΣτροπωνεςΛαμαρι-Χιλιαδού από 25/09/2019 έως
16/10/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρέματος Δ.Δ.
Στροπώνων από 20/09/2019 έως
03/10/2019
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
καθαρισμό Μεσσάπιου ποταμού από
20/09/2019 έως 28/09/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Κοντοδεσποτίου, Μακρυμαλίου από
23/09/2019 έως 18/10/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
καθαρισμό ρεμάτων και χαντακιών στο
ΔΔ Λιμνιώνα από 20/09/2019 έως
01/10/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας,
για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Δροσιάς από 20/09/2019 έως
27/09/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας,
για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Πολιτικών και Δάφνης από
20/09/2019 έως 10/10/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
καθαρισμό χαντακιών ΕΟΔ Μετόχι-Κύμη
& αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ ΚούτουρλαΜετόχι από 20/09/2019 έως 30/09/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
καθαρισμό χαντακιώνΕΟΔ ΑρτάκηΣτενή, Πούρνος-Θεολόγος και
καθαρισμός ποταμών Πισσώνα,
Βασιλικού και Φύλλων από 20/09/2019
έως 02/10/2019
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
τον καθαρισμό ρέματος Δ.Δ. Λουκισίων
από 20/09/2019 έως 08/10/2019

2014ΕΠ56600011

ΝΤΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.190,00

2014ΕΠ56600011

ΝΤΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

63.450,80

2014ΕΠ56600011

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9.746,40

2014ΕΠ56600011

ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6.063,60

2014ΕΠ56600011

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

22.493,60

2014ΕΠ56600011

ΣΦΥΡΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6.820,00

2014ΕΠ56600011

ΤΖΑΦΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΥΙΟΙ ΟΕ

2014ΕΠ56600011

TAF GROUP

21.873,60

9.424,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 776
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση έναρξης εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες δακοκτονίας
των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας & Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου
4673/20.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 97/116059/18-062020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς συμφώνησε να προχωρήσουν έτσι… Ζήτησε όμως οι υπηρεσίες των δύο
συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων να αποστείλουν γραπτή αιτιολόγηση – αξιολόγηση των
καθυστερήσεων που υπήρξαν.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την έναρξη εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες των
διαγωνισμών που πραγματοποιούνται για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2020 – 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας &
Εύβοιας», σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 4673/2020.
Ειδικότερα εγκρίνεται η έναρξη εργασιών δακοκτονίας για τους κατωτέρω προσωρινούς
μειοδότες:
Α. Περιφ. Ενότητα Βοιωτίας
- Για τα τμήματα Α, Β, Γ, Δ στην «ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ»
Β. Περιφερ. Ενότητα Εύβοιας
- Για τα τμήματα Α, Β, Γ στην «ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ»
- Για τα τμήματα Δ, Ε στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» (σε συντομία ΑΓΡΟΚΤΗΜΕΛ)
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 777
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΜΑ 30ο: Παραχώρηση χρήσης χώρου της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 116084/614/18-062020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως Παράταξη “είναι κατά της λογικής η Περιφέρεια να
υποκαθιστά ευθύνες και υποχρεώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη”.
Στη βάση αυτή καταψηφίζουν την εισήγηση.
Η κα Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Παραχωρεί προς χρήση, άνευ ανταλλάγματος, χώρο του κτιριακού συγκροτήματος του
Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου
(υπάρχον κτίριο Διευθυντή 99,09 τ.μ.) στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού
Ευρυτανίας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Οι δαπάνες θέρμανσης και τηλεφωνικών τελών θα βαρύνουν τους ίδιους.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 778
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το
πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φάνης Σπανός

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αριστείδης Τασιός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς
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