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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 26ης Μαϊου 2020
Αριθμός Πρακτικού 18

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 26 Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η).Δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 93039/685/22-05-2020 πρόσκλησης , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 17/19-05-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Ευβοίας προϋπολογισμού 47.600,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση παράτασης της με αριθμ. πρωτ. οικ.: 122103/3913/31-05-2019 Σύμβασης με
αντικείμενο την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό,
στα πλαίσια των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων
Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση: α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών
διαγράμμισης οδών για τα έτη 2020-2021 για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την
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υπογραφή της σύμβασης και προϋπολογισμό 59.787,00€ άνευ ΦΠΑ (74.135,88€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης..

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση: α) διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (αποθήκη
δακοκτονίας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ευβοίας και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για
το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου από ρέμα Αρβανίτη Αγίας Βλαχέρνας έως
διασταύρωση με επαρχιακή οδό Αγαλιανού Σαρακινής » και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
προϋπολογισμού 1.100.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση του 3ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση
των οχημάτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2019»,και διόρθωση των
ποσών των συμβάσεων, προϋπολογισμού 73.444,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δίρφυς για το έτος 2020» του
έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»προϋπολογισμού 1.500.000,00 με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού ποταμού Ανάντι Μεριστή»,
προϋπολογισμού : 900.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση
Τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα-Τοπολιάνα-Βρουβιάνα Αιτωλοκαρνανίας»
προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε Ευρυτανίας, αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου & κατασκευή εκκλησίας πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ι.Μ.
Χαλκίδας»Π.Ε. Ευβοίας

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020,Π.Ε.
Ευβοίας.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 15ο:A)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για εκτός έδρας μηνών Ιούνιος-Ιούλιος έτους 2020
ΠΕ Φθιώτιδας».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
(ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».
Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
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υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020»

ΝΟΜΙΚΑ

ΘΕΜΑ 16ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Α΄
Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΘΕΜΑ 17ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της Ελένης Ζαβού κλπ ]

ΘΕΜΑ 18ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Ρεβέκκας Ιωσηφίδου]

ΘΕΜΑ 19ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της Βασιλικής Κατσαβριά]

ΘΕΜΑ 20ο:Άσκηση ή μη του ενδίκoυ μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 33/2020
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 21ο:΄Εγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 89639/331/19-05-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό βλάστησης, για την
πρόληψη δασικών πυρκαγιών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 83442/376/11-05-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Ακραιφνίου του Δήμου Ορχομενού στην θέση
<<Μπούκα>> την 11/05/2020 και 12/05/2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 87655/408/17-05-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αραχωβας - Αντίκυρας
στην θέση <<Κλεισούρα>> την 17/05/2020 και 18/05/2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2019 και «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 04-03-2020 έως 17-03-2020, Π.Ε. Φωκίδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της, κ.
Αριστείδης Τασιός.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
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Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
εφαρμογής “e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων , στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο κ. Βασίλειος Σιαλμάς , ενώ μέσω “e-presence”
συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη
Καλαντζή,Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος, ,Δημήτριος
Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς .

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου με φυσική παρουσία στο χώρο, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών
και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
2.Ο κ. Σταύρος Τσελάς Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. μέσω “e-
presence” και
3.Ο κ. Βούλγαρης Αντώνιος Περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης “Ελεύθερη Στερεά”μέσω
“e-presence”

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στην κάτωθι επιστολή που
κατέθεσε η παράταξη «Στερεά...Υπεροχής».

«Μεταβολή “statous” στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Θερμοπυλών.

Κύριε Περιφερειάρχη,

είναι σε όλους γνωστό ότι το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Θερμοπυλών,
λειτουργεί ως υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενταγμένο στην οργανική
δομή της και ειδικότερα στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
Το καθεστώς λειτουργίας του είναι τελείως διαφορετικό από το καθεστώς που ισχύει για
τις άλλες δομές φιλοξενίας.
Εντούτοις, η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο υπουργός κ. Μηταράκης αποφάσισε τη
μεταβολή του «statous» και διόρισε Διοικητή.
Αν αυτή η ενέργεια δεν έχει νομιμοποίηση, με σχετική απόφαση του Π.Σ., πως γίνεται
αποδεκτή;
Δεν περιπλέκεται το θέμα της νομικής και δημοσιονομικής του υπόστασης;
Δεν σας υποχρεώνει μάλλον και σε νομικά μέτρα κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων;
Σας ζητάμε, να ενημερώσετε την Οικονομική Επιτροπή, στην επόμενη συνεδρίασή της, η
οποία ίσως κληθεί, λόγω αρμοδιότητας, να πάρει αποφάσεις σχετικές με τη λειτουργία
της Δομής, οι οποίες αποφάσεις μπορεί και να ελέγχονται, για τη νομιμότητά τους.

Με εκτίμηση

Δ. Αναγνωστάκης

Επίσης ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που κατέθεσαν ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις , «Λαϊκή Συσπείρωση»,και «Πατρίδα μας η Στέρεα» ,
δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις τους και είναι οι κάτωθι:
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«Λαϊκή Συσπείρωση»

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σχετικά με το νομο του υπουργείου Τουρισμού

«Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις
για την τουριστική ανάπτυξη».

Πρόκειται για έναν ακόμα αντιδραστικό νόμο, που περνάει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, με
την σφραγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και των άλλων
Ενώσεων του κεφαλαίου, που άλλωστε έδωσαν και τα εύσημά τους στην κυβέρνηση για το
νομοσχέδιο προβάλλοντας βέβαια και άλλες αξιώσεις.
Επιγραμματικά με στον συγκεκριμένο νόμο προβλέπονται:
• Η παραχώρηση, με συνοπτικές διαδικασίες, της χρήσης αιγιαλού και παραλίας για
επιχειρηματική εκμετάλλευση με την προσκόμιση κάποιων απλών δικαιολογητικών.
• Αυξάνεται ο χώρος σε παραλία και αιγιαλό μέσα στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί
επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Αίρονται οι όποιοι περιορισμοί για την επιχειρηματική εκμετάλλευση που θα αφορά ειδικά
προστατευόμενους ενάλιους χώρους, αρχαιολογικούς, Natura, σπήλαια, ευαίσθητα
προστατευόμενα θαλάσσια οικοσυστήματα που παραδίδονται προς εκμετάλλευση. Ενώ
περιορίζεται η παράκτια αλιεία.
• Δίνεται έως και η δυνατότητα παραχώρησης βυθών για καταδυτικά πάρκα, ενώ η
εκμετάλλευση μπορεί να διαρκέσει έως 30 έτη! Μάλιστα, οι επιχειρηματίες θα μπορούν να
ποντίσουν διάφορα αντικείμενα ως αξιοθέατα!
• Επεκτείνονται οι «Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΠΟΤΑ), όπως
αυτές στη Μεσσηνία («Costa Navarino») του ομίλου Κωνσταντακόπουλου και μία ακόμη που
προετοιμάζεται στην Αταλάντη ( Atalanti hills ). Σε αυτές προβλέπονται αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις και ενσωμάτωση δημόσιου χώρου…. αύξηση συντελεστή δόμησης,
παρεμβάσεις σε δασικά οικοσυστήματα, σε ρέματα, σε ιδιωτικές εκτάσεις, κλπ.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, πέρα από την κατηγορηματική μας αντίθεση στον νόμο,
σημειώνουμε…. πως είναι πολιτικά απαράδεκτη η απουσία οποιασδήποτε συζήτησης και
φυσικά αντιδράσεων από πλευράς Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης.
Είναι φανερό πως όλοι οι διαχειριστές του συστήματος, που κινούνται στο χώρο της λεγόμενης
αυτοδιοίκησης ενστερνίζονται την πολιτική της παράδοσης του φυσικού πλούτου της Χώρας στο
μεγάλο κεφάλαιο…. Στο όνομα της δήθεν ανάκαμψης της οικονομίας, που πάλι καλείται να
πληρώσει ο λαός, αντικρύζοντας μεγαλύτερη φτώχεια και ανεργία.

Ειδικά ζητήματα.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να ενημερωθεί η Οικονομική
Επιτροπή και να συζητήσει σχετικά με τις μέχρι τώρα δραστηριότητες του Περιφερειακού
Ταμείου και της Διαχειριστικής Αρχής.
Κρίνουμε ιδιαίτερα χρήσιμο να εντάξουμε όλες τις οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας σε
μια ενιαία ιεράρχηση, που θα παίρνει υπόψη της τις νέες συνθήκες στην οικονομική ύφεση που
διανύει η Χώρα μας.
Σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε πως πρέπει να διατυπώσουμε και καινούργια αιτήματα για
περισσότερες πιστώσεις προς την Κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και του
τόπου, που αναμένεται να αυξηθούν δραματικά….. Να οργανώσουμε τις προσπάθειες της
Περιφέρειας για ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση τους.

*************************
Με αφορμή τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν τον φετινό χειμώνα στην
Κωπαΐδα…. Και επειδή έχουν διατεθεί, αρκετά χρόνια, πολλές πιστώσεις για αντιπλημμυρικά
έργα στην περιοχή, που από τα ίδια τα πράγματα αποδεικνύεται πως δεν είχαν την αναμενόμενη
αποτελεσματικότητα…..
Προτείνουμε, μέσα στο επόμενο δίμηνο, την οργάνωση σύσκεψης εργασίας για την κατάσταση
της Κωπαΐδας, με την συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών, των τριών Δήμων της Περιοχής
και της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε Βοιωτίας να παρουσιάσει τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες στην
συντήρηση του Κωπαιδικού πεδίου.
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Σημειώνουμε ιδιαίτερα την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθούν μικρομεσαίοι
αγρότες, που είναι και η πιο σημαντική παραγωγική δύναμη του κάμπου.

*****************************
Από τον τύπο πληροφορηθήκαμε πως ο Υπουργός Μετανάστευσης διόρισε Διοικητή στο hot
spot των Θερμοπυλών.
Επειδή γνωρίζουμε πως η συγκεκριμένη δομή, με το τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ λειτουργούσε σαν υπηρεσία της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από το 2016, με υπεύθυνο
συγκεκριμένο υπάλληλο της….
Γνωρίζουμε, επίσης, πως η Περιφέρεια έκανε δαπάνες για την λειτουργία του hot spot και
προσλάμβανε προσωπικό….πως το περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο είχε ψηφίσει και
σχετικό κανονισμό λειτουργίας….
Ζητάμε να πληροφορηθούμε για το τι άλλαξε ή αλλάζει…. Ποιόν ρόλο έπαιξε η Περιφέρεια στις
συγκεκριμένες αλλαγές και το τι επιδιώκεται, τελικά.

«Πατρίδα μας η Στέρεα»
Η κα Μπατζελή κατέθεσε στην επιτροπή το κάτωθι έγγραφο καθώς και το άρθρο 33 του Νόμου
4412/16 με την τροποποίηση Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ A 53 - 11.03.2020) Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Δακοκτονία περιόδου 2020-2021

 Βάση της απόφασης του ΠΣ στις 19 Μαΐου 2020(με τηλεδιάσκεψη) να γίνει
καταρχήν συζήτηση σε επίπεδο αντιπροσώπων παρατάξεων σχετικά με την
πορεία της Δακοκτονίας και να μην συζητηθεί το αίτημα της παράταξης μας να
τεθεί προ ΗΔ, βάση των εισηγήσεων των Υπηρεσιών, της εισήγησης του
Αντιπεριφερειάρχη στην Τηλεδιάσκεψη 25-05-20, των θέσεων των επικεφαλείς
παρατάξεων ,των θέσεων της παράταξης μας που διατυπώσαμε στην ΟΕ(28-04 και
12-5) και στο ΠΣ, εκτιμούμε ότι
η συνέχεια των συζητήσεων και της επικαιροποιήσης τους πρέπει να γίνεται στα
θεσμικά όργανα όπως την ΟΕ και ΠΣ για αυτό
καταθέτουμε παρατηρήσεις και θέσεις μας βάση των οποίων θεωρούμε ότι η ΟΕ θα
πρέπει να ελέγχει με ιδιαίτερη προσοχή τις διαδικασίες και το έργο της Δακοκτονίας
αλλά και των πρωτοβουλιών που η ΠΣΤΕ μπορεί να προωθήσει η ίδια.

 Το εθνικό πλαίσιο θα αλλάξει ριζικά με βασικές μεταρρυθμίσεις του νομοθετικού πλαισίου,
των πολιτικών αποκέντρωσης ,των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και ΚΑΠ, των νέων
χρηματοδοτικών μέσων και εγγυοδοτικών εργαλείων αλλά και των νέων τεχνολογιών που
αναπτύσσονται ραγδαία στην αγροτική και περιβαλλοντική πολιτική.

 Η ελαιοκαλλιέργεια για την ΠΣΤΕ είναι βασική πηγή εισοδήματος για τους συμπολίτες μας
ενώ το προϊόν –λάδι ή βρώσιμη ελιά –είναι βασικό στοιχείο της διατροφικής αλυσίδας ,της
πολιτιστικής και τουριστικής εικόνας της Περιφέρειας μας.

 Πρέπει να επιδιώξουμε να μην τεθεί εν αμφιβόλο η ομαλή και απρόσκοπτη διαδικασία της
δακοπροστασίας στην ΠΣΤΕ με επιπτώσεις στο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών και στην
ποιότητα του προϊόντος.

Α. Διαπιστώσεις για την διαγωνιστική διαδικασία της περιόδου 2020

1. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες μπορούν να ξεκινήσουν πριν την απόφαση κατανομής των
πόρων του ΥΠΑΑΤ σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε ΠΕ εφόσον η πρακτική αυτή δεν
απαγορεύεται ,υπάρχει ο σχετικός κωδικός στον Π/Υ με πίστωση, έχει αποθεματικά η
ΠΣΤΕ για να χρηματοδοτήσει τους σχετικούς διαγωνισμούς. Η προβλεπόμενη αυτή
δυνατότητα εκ του νόμου αποσκοπεί στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος δηλ.
στην προστασία των εισοδημάτων των αγροτών. Η καθυστέρηση των διαδικασιών και η
κατανομή των πόρων από το ΥΠΑΑΤ είναι γνωστή ,φέτος όμως έγινε τον μήνα Ιανουάριο

https://www.forin.gr/laws/law/3849/n-4674-2020
https://www.forin.gr/laws/law/3849/n-4674-2020
https://www.forin.gr/laws/law/3849/n-4674-2020
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του 2020 έναντι της περσινής περιόδου που έγινε τον Φεβρουάριο. Η επιτάχυνση των
διαδικασιών εφαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό στην Φθιώτιδα.

2. Ο ελάχιστος χρόνος για υπογραφή σύμβαση με ανάδοχο είναι 6 μήνες και για αποφυγή
περιπετειών λόγω προσφυγών θα πρέπει να υπολογίσουμε 8-9 μήνες. Με δεδομένη την
έναρξη των ψεκασμών τον Ιούνιο, θα πρέπει να είχε γίνει η προκήρυξη το αργότερο τον
Οκτώβρη του προηγούμενου έτους. Η Φωκίδα προχώρησε πρώτη μέσα στον Ιανουάριο
αν και δεν είχε την υποχρέωση ανοικτού διαγωνισμού, ενώ οι άλλες τρεις ΠΕ ξεκίνησαν
τον Φεβρουάριο την ανάρτηση των διαγωνισμών. Διαπιστώνονται πολλαπλές ταχύτητες
έναρξης των διαγωνιστικών διαδικασιών με βασικό χαρακτηριστικό την καθυστερημένη
έναρξη τους.

3. Ο προβληματισμός για την δυνατότητα κατάθεσης εγγυητικών συμμετοχής (μικρότερο του
2%) από τους υποψηφίους αναδόχους είναι ψευδεπίγραφος, δεδομένο ότι οι εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης είναι 5% και το ύψος των συμβάσεων δεν είναι ιδιαίτερα
μεγάλο. Για την Φθιώτιδα που το ύψος του διαγωνισμού ανέρχεται σε 950.000 ευρώ η
εγγυητική καλής εκτέλεσης είναι κάτω από 50.000 ευρώ, ποσά που δεν είναι
απαγορευτικά για την συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων. Άλλωστε στις περισσότερες ΠΕ
το ποσοστό των εγγυητικών μειώθηκε στο 1% και στην Βοιωτία παρά την μείωση ο
διαγωνισμός βγήκε άγονος.

4. Ο εκθετικός πολλαπλασιασμός του εντόμου, επιβάλλει γενική έφοδο καταστροφής των
πρώτων ατόμων, αρχικών γεννητόρων περιόδου (λευκής γενιάς) με γενική
διαβροχή που πρέπει, όχι να αρχίζει αλλά να έχει ολοκληρωθεί πριν την πήξη του
πυρήνα. Λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες, ο πρώτος
ψεκασμός χρονικά υπολογίζεται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και
αναφέρεται και στις Διαγωνιστικές Προκηρύξεις ,εντός του Ιουνίου. Εφόσον έχουν
εξασφαλιστεί τα φάρμακα ψεκασμού μπορεί να αρχίσουν οι ψεκασμοί.

5. Απαιτείται πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στον
Κανονισμό με πλήρη εισήγηση των Υπηρεσιών κυρίως στην φάση της επιλογής του
προσωρινού αναδόχου.

6. Στην φετινή διαγωνιστική διαδικασία μειώθηκε η συμμέτοχη των συνεταιρισμών και
ενισχύθηκε η συμμετοχή ενός ιδιώτη.

7. Διαπιστώνονται διαφορές τιμών ψεκασμού ανά δένδρο στους διαγωνισμούς ανά ΠΕ
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΥΠΑΑΤ προσδιορίζει τις τιμές ,διαδικασία η οποία φυσικά κα
πρέπει να αλλάξει.

8. Η χρηματοδότηση του έργου δεν έχει επαρκείς πόρους ,ενώ δεν είναι σαφή οι πόροι που
επιστρέφονται από τα ΥΠΑΑΤ προερχόμενοι από τις παρακρατήσεις των
ελαιοπαραγωγών.

9. Η Βοιωτία είναι το μεγάλο πρόβλημα της φετινής περιόδου ,όπως δείχνουν οι
διαγωνιστικές διαδικασίες. Αναμένεται η λήξη της περίπου σε ένα μήνα.

Β. Προτάσεις για τις πολιτικές της ΠΣΤΕ
1. Θα μπορούσε να είχαν αναζητηθεί λόγω της κρισιμότητας της διαδικασία και των

εμπειριών από προηγούμενες περιόδους άλλες διαγωνιστικές μέθοδοι όπως το
Δυναμικό Σύστημα Αγορών του άρθρου 33 του Νόμου 4412/2016-επισυνάπτεται. Είναι
πιο αποτελεσματικό ως προς τους χρόνους ανάδειξης αναδόχων. Ορίζεται η χρονική
περίοδος ανοικτής διαδικασίας προσφορών των αναδόχων που διασφαλίζουν τα κριτήρια,
πιστοποιούνται, αναρτάται λίστα από εγκεκριμένους φορείς και αναδόχους οι οποίοι και
καλούνται σε διαπραγμάτευση με την ΠΣΤΕ ανάλογα με το έργο-υπηρεσίες, προμήθειες,
κατασκευές κλπ. Η διαδικασία αυτή επίσης είναι πιο ευέλικτη διότι μεταξύ των άλλων δεν
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού
συστήματος αγοράς.

2. Η απλοποίηση της βασικής διαγωνιστικής νομοθεσίας και η μείωση των ενδιάμεσων
κρατικών και περιφερειακών υπηρεσιών που εμπλέκονται και καθιστούν το σύστημα
γραφειοκρατικό ,προφανώς θα πρέπει να αλλάξουν .
Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν με βασικά κριτήρια εκείνα της αποκέντρωσης του
κράτους και ενίσχυσης της χρηματοδότησης των έργων που αναλαμβάνονται από την
αυτοδιοίκηση. Μέχρι την τελική αλλαγή όμως η ΠΣΤΕ είναι σκόπιμο να ενοποιήσει τις

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



ακολουθούμενες διαδικασίες, να είναι ευέλικτη στα θέματα του προϋπολογισμού, να
διασφαλίσει συμπληρωματικούς πόρους , να αποκτήσει εξειδικευμένο προσωπικό και να
διευρύνει τις συνεργασίες της έτσι ώστε να αποκλειστεί τα ενδεχόμενο μονοπώλησης της
Δακοκτονίας κατά την περίοδο μετά το 2021.

3. Η ΠΣΤΕ να σχεδιάσει άμεσα ειδικό πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών ,όπως
αυτής της ελαιοκαλλιέργειας στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών και του ρόλου της
πολιτικής αυτής στην νέα ΚΑΠ καθώς και της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων με την
στήριξη της από κονδύλια που προέρχονται ακόμη και από τις άμεσες ενισχύσεις.

4. Συνεργασία με τις συνεταιριστικές Οργανώσεις ,Πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς
φορείς για την βελτίωση των μεθόδων εφαρμογής αλλά και εισαγωγής νέων μηχανισμών
προστασίας της ελαιοκαλλιέργειας, μεθόδων παρακολούθησης του έργου των αναδόχων
και συνεχούς βελτίωσης των φυτοφαρμάκων που εξελίσσονται και λόγω των καιρικών
αλλαγών.

5. Η πρόταση της ΠΑ για σύσταση ομάδας εργασίας μας βρίσκει σύμφωνους .

Ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την επιστολή που έστειλε ο κ. Περιφερειάρχης στον
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτη Μηταράκη σχετικά με το θέμα που αφορά
απόφαση του εν λόγω Υπουργού για το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων
Θερμοπυλών,περιγράφοντας όλα αυτά που λίγο πολύ ετέθησαν από τον κ. Αναγνωστάκη και
τον κ. Χρονά και μέσω της Γραμματείας απεστάλη στα μέλη η εν λόγω επιστολή προς πλήρη
ενημέρωσή τους.

Ο κ. Χρονάς αναλύοντας το ανωτέρω έγγραφό του επεσήμανε εκ νέου την ανάγκη να γίνει μια
εκτενής συζήτηση για την Κωπαϊδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με την άποψη του κ. Χρονά και ανέφερε “ το θέμα της Κωπαϊδας θα
πρέπει στο επόμενο δίμηνο να συζητηθεί δεδομένου ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά
προβλήματα αν δεν προνοήσουμε.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ότι συνυπογράφει το αίτημα του κ. Χρονά και υιοθετεί τις απόψεις
του κ. Δούρου δεδομένου ότι η αναγκαιότητα συζήτησης του θέματος της Κωπαϊδας έχει τεθεί
επανειλημμένα και από τη δική του πλευρά, τόσο σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής όσο και σε
επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου .

Ύστερα από τα ανωτέρω συμφώνησαν όλοι να γίνει μια σύσκεψη εργασίας για την
Κωπαϊδα και να προετοιμαστεί η εν λόγω συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και προεδρεύων στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε να
συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την μίσθωση μηχανημάτων, για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2020,
συνολικού προϋπολογισμού 80.463,60 ευρώ.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η διαπραγμάτευση ως διαδικασία είναι
συντομότερη από αυτή του διαγωνισμού προκειμένου να προληφθεί ο κίνδυνος πρόκλησης
πυρκαγιών λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και των υψηλών θερμοκρασιών

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Ματαίωση ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
“Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι ο διαγωνισμός έχει προγραμματισθεί να
διεξαχθεί στις 1/06/2020 ημέρα Δευτέρα και δεν μπορεί να τεθεί σε συζήτηση στην επόμενη
τακτική συνεδρίαση.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες A &
B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
έτους 2020 στην Π.Ε. Βοιωτίας» και β) κατακύρωση του έργου

Η συζήτηση του εν λόγω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης έγκειται λόγω του
κατεπείγοντος για την υλοποίηση του έργου της Παγιδοθεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προεδρεύοντος και
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 612

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την μίσθωση μηχανημάτων, για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2020,
συνολικού προϋπολογισμού 80.463,60 ευρώ

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.87086/1482/15-
05-2020 (Ορθή επανάληψη 25-05-2020) έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Με ποιο σκεπτικό προχωράμε σε διαγωνισμό χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, όταν δύο προηγούμενοι διαγωνισμοί κανονικά δημοσιοποιημένοι απέβησαν
άκαρποι…..
Που στηριζόμαστε πως αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει ;
Μετά τις λεπτομερείς εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Αντιπρόεδρο και λόγω του
επείγοντος….Ψηφίζουμε ΘΕΤΙΚΑ.”

Ο κ. Δούρος συμφώνησε βάση της αναγκαιότητας του ζητήματος με την παρατήρηση ότι σε
άλλη περίπτωση θα ήταν κατά λόγω μη σωστής διαχείρισης του εν λόγω θέματος.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες καθώς και οι προϊστάμενοι
θα πρέπει να λειτουργούν πιο υπεύθυνα.Και αυτό γιατί οι εισηγήσεις είναι ελλιπείς και ασαφείς.

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αυτή εμφανίζεται συχνά και σε
άλλους Νομούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να «δοθεί» μήνυμα στην αγορά ότι θα
καταλήγουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης που στην ουσία είναι απευθείας ανάθεση, εφόσον
δεν υπάρχουν εκπτώσεις, δεν είναι σημαντικές. Οι υπηρεσίες αλλά και η διοίκηση της ΠΑ πρέπει
να ελέγχουν τις εισηγήσεις και να μην έρχονται «ελλιπείς» ή με λάθος εισήγηση, διότι τότε και η
ΟΕ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της.

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε: “θα ψηφίσω υπέρ λόγω αναγκαιότητας. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει
προχειρότητα στον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες .Οι υπηρεσίες θα πρέπει να βρουν
τρόπους να λειτουργούν πιο σωστά.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Ανακαλεί την υπ’αριθμ. 547/15/5-5-2020 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια δεύτερου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων, για
τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2020, συνολικού προϋπολογισμού 80.463,60 ευρώ
επειδή ο πρώτος διαγωνισμός είχε αποβεί άγονος.
2.Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/16 επειδή ο πρώτος διαγωνισμός απέβη
άγονος, για την μίσθωση μηχανημάτων, για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2020,
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συνολικού προϋπολογισμού 80.463,60 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 613

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Ματαίωση ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
“Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 94357/3453/25-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η ματαίωση οφείλεται σε λάθος υπολογισμό του ποσού που κοστίζουν οι
εργαζόμενοι……
Είχαμε από θέση αρχών ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ την ενοικίαση εργαζομένων….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και
τις διορθώσεις της συγκεκριμένης απόφασης.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε ότι καλό θα ήταν να γίνεται καλύτερη παρακολούθηση των θεμάτων από
τους αρμόδιους πριν έρθουν στην Οικονομική Επιτροπή.

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι,οι εισηγήσεις πρέπει να είναι σωστές και να
ελέγχονται από τους υπεύθυνους της διοικητικής βαθμίδας. Φυσικά, το θέμα δεν είναι μόνο
υπηρεσιακό, αλλά θέμα και της πολιτικής διοίκησης που πρέπει να ελέγχει τα θέματα πριν
έρθουν στην ΟΕ. Επίσης, η συμμετοχή των Δ/ντων ,Νομικού Συμβούλου στην ΟΕ θα
κατοχυρώσει τις αποφάσεις μας.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες καθώς και οι προϊστάμενοι
θα πρέπει να λειτουργούν πιο υπεύθυνα.Και αυτό γιατί οι εισηγήσεις είναι ελλιπής και ασαφείς.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία για τη “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε.
Φθιώτιδας”, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 λόγω ότι ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας είναι χαμηλότερος από αυτόν που προβλέπει η
Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας γεγονός που καθιστά παράνομη της υποβολή προσφοράς
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
2. Ανακαλεί τις υπ΄αριθμ. 516/28-4-2020 (ΑΔΑ: 645Γ7ΛΗ-Ι57) και 572/12-05-2020 (ΑΔΑ:
6ΔΕ27ΛΗ-ΤΑΡ) αποφάσεις της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 614

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες A &
B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
έτους 2020 στην Π.Ε. Βοιωτίας» και β) κατακύρωση του έργου

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.94663/2492/25-
05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε θετικά, επισημαίνοντας ότι στο πρακτικό έχουν επισυναφθεί τα έγγραφα
του αναδόχου που απαιτούνται ,είναι θετική εξέλιξη και πλέον στην ΟΕ θα πρέπει να
επισυνάπτονται τουλάχιστον στην τελική φάση τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να είμαστε
γνώστες. Αυτό θα αιτηθούμε και για τα θέματα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Φυσικά το θέμα
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της Βοιωτίας είναι ζήτημα για την Περιφέρεια μας και το αναφέρουμε και στο έγγραφο που
καταθέσαμε.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην χθεσινή διαπαραταξιακή
σύσκεψη για την δακοκτονία, η άποψη μας είναι πως πρόκειται για κρατική ευθύνη…..
Οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν οφείλονται σε χειρισμούς της διοίκησης….. Για αυτό σας
καλούμε να πάρετε την ευθύνη για την άμεση πραγματοποίηση της και στην Βοιωτία…..
Ψηφίζουμε ….ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης αποδέχτηκε την εισήγηση της υπηρεσίας με τις εξής παρατηρήσεις
“πρώτον ότι η εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς συνεργάτες μας είναι δεδομένη και δεύτερον ότι
η τελική απόφαση είναι ευθύνη των ίδιων των μελών της Ο.Ε., ως “τελικοί διατάκτες”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 25-5-2020 πρακτικό αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες
A & B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Βοιωτίας και αφορά την αποσφράγιση και έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 615

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 17/19-05-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 17/19-05-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 616
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε.
Ευβοίας προϋπολογισμού 47.600,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.85824/2717/14-
05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης εργαζομένων….που είναι
συγκεκριμένη μορφή ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα…..
Υποκαθιστά προσωπικό που θα έπρεπε να υπηρετεί μόνιμα και με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το από 12-05-2020 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο
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«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας», το οποία
αφορά την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
2.Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στην εταιρεία Ι.Ε.Π.ΥΑ ΑΡ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ &
ΣΙΑ ΕΕ (με δ.τ. GROUP CENTER HELLAS SECURITY-ENERGIE E.E.) για ένα(1)
έτος συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων
ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (29.444,54€) άνευ ΦΠΑ (36.511,23€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 617

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση παράτασης της με αριθμ. πρωτ. οικ.: 122103/3913/31-05-2019 Σύμβασης με
αντικείμενο την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό,
στα πλαίσια των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων
Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.89651/2848/19-
05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δίμηνη παράταση (έως 29 – 07 - 2020) και μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας
(συνολικού ποσού 52.097,16 ευρώ) της αριθμ. πρωτ. οικ.: 122103/3913/31-05-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV005040516 2019-05-31) Σύμβασης με αντικείμενο την κάλυψη των υπηρεσιών
διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδρομικών αναγκών
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης με
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε), με τους ίδιους όρους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 618

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88588/3360/19-05-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις
ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, από
τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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1

ΜΠΕΛΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΦΜ: 051177155
1.786,32 12/12-05-2020 19SYMV005529227 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΜΠΕΣΙΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΦΜ: 049185295

3.529,02 4/13-05-2020 19SYMV005530312 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 130594414

1.460,72 21/13-05-2020 19SYMV005529200 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΣΠΥΡΟΠΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ

ΑΦΜ: 046784242

10.238,70 979/14-05-2020 19SYMV005529075 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 053848111

1.732,13 64/15-05-2020 19SYMV005529217 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΠ.
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ

ΑΦΜ: 051457430

1.122,40 109/15-5-2020 19SYMV005783920 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

7

ΣΟΦΙΑ Κ.
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ

ΑΦΜ: 049206271

1.999,28 27/13-05-2020 19SYMV005529240 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

8

ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 168426590

1.516,79 17/13-05-2020 19SYMV0057835369 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

9

ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 168426590

1.116,74 18/13-05-2020 19SYMV005784319 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

10
ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ:028609255

1.441,40 34/13-05-2020 19SYMV005541343 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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11

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.
ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΑΦΜ: 033745120

1.155,85 74/15-05-2020 19SYMV005529299 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

12

ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 041994504

779,96 61/15-05-2020 19SYMV005835524 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

13

ΓΙΑΝΚΑΜΕΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΦΜ: 163845027

890,10 6/15-05-2020 19SYMV005529298 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

14

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 112433660

1.986,58 7/15-05-2020 20SYMV006186320 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

15

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 032394482

1.503,60 13/18-05-2020 19SYMV005529241 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

16

ΜΟΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ:045434922

1.487,06 1/15-05-2020 19SYMV005585715 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

17

ΜΟΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ:045434922

1.701,80 2/15-05-2020 19SYMV005585715 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

18

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΑΣ

ΑΦΜ: 046218344

4.016,04 49/19-05-2020 19SYMV005529224 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

19

ΤΖΑΒΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΦΜ: 110902450

3.084,00 035/19-05-2020 19SYMV005529239 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

20

ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ

ΑΦΜ: 300696912

1.346,79 14/19-05-2020 19SYMV005784293 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 619

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών
διαγράμμισης οδών για τα έτη 2020-2021 για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης και προϋπολογισμό 59.787,00€ άνευ ΦΠΑ (74.135,88€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.90241/2858/20-
05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.
Διερωτόμαστε…..γιατί η Περιφέρεια δεν πραγματοποιεί έναν δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την
προμήθεια ασφαλτομίγματος, που χρειάζονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες…. Αφού πέραν
της συντόμευσης των διαδικασιών, θα συνέβαλε και στην οικονομία κλίματος, εξασφαλίζοντας
μεγαλύτερες εκπτώσεις.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε την διαδικασία ανοικτών αγορών βάση του άρθρου 33 του
Ν.4412/16 ,το οποίο και επισύναψε στο έγγραφο περί δακοκτονίας που κατέθεσε, σύμφωνα με
το οποίο δημιουργείται μια πιστοποιημένη λίστα αναδόχων για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες
και έτσι διασφαλίζονται τα χρονικά όρια, η ανταγωνιστικότητα στην αγορά και η ποιότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών διαγράμμισης οδών για τα έτη

2020-2021, για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε.
Εύβοιας, ειδικότερα η προμήθεια αφορά τα κάτωθι:

α) Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών λευκό. Ποσότητα: 41.700 κιλά,
β) Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών. Ποσότητα: 3.900 κιλά,
γ) Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών. Ποσότητα: 560 λίτρα.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (74.135,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (59.787,00€ άνευ ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 (ενάριθμο
2014ΕΠ56600002).

2. Τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 620

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση: α) διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (αποθήκη
δακοκτονίας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ευβοίας και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
78931/2477/05-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με την παρατήρηση ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετική
διατύπωση ως προς τον χώρο αναζήτησης της αποθήκης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει: α) τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (αποθήκη δακοκτονίας)
για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας και β)τους
όρους της συνημμένης Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 621

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για
το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου από ρέμα Αρβανίτη Αγίας Βλαχέρνας έως
διασταύρωση με επαρχιακή οδό Αγαλιανού-Σαρακινής » και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
προϋπολογισμού 1.100.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 85785/1325/14-05-
2020 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

Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 28-04-2020)του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου από ρέμα Αρβανίτη Αγίας
Βλαχέρνας έως διασταύρωση με επαρχιακή οδό Αγαλιανού-Σαρακινής » και αναδεικνύει ως
προσωρινό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση “ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ” με ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα ένα και εξήντα τοις εκατό (51,60%) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 622

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση του 3ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση
των οχημάτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2019»,και διόρθωση των
ποσών των συμβάσεων, προϋπολογισμού 73.444,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 81786/1250/08-05-
2020 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

Εγκρίνει το 3ο Πρακτικό (08-05-2020)της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Τακτική συντήρηση των οχημάτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2019»
με το οποίο διορθώνονται τα ποσά των συμβάσεων προσθέτοντας τον ΦΠΑ ως εξής:

1. «ΜΠΑΝΙΑΣ ΒΑΪΟΣ» για τις ομάδες 1 έως 6 και 14 με ποσό σύμβασης 8.258,40 €

2. «ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» για τις ομάδες 7 έως 13 και 15 με ποσό σύμβασης 45.465,08 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 623

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δίρφυς για το έτος 2020» του
έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»προϋπολογισμού 1.500.000,00 με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52257/1561/13-05-
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2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 13-05-2020 Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δίρφυς για
το έτος 2020», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86445 του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στον οικονομικό φορέα “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.”, με Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ: 139911 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα ένα και ογδόντα ένα τοις εκατό (51,81 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 624

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού ποταμού Ανάντι Μεριστή»,
προϋπολογισμού: 900.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 86390/4595/14-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 29 - 04 - 2020 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού ποταμού Ανάντι Μεριστή»με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 87528 και κατακυρώνει το εν λόγω έργο στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ:144945 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα τέσσερα και ογδόντα εννέα τοις εκατό (64,89 %)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 625

ΘΕΜΑ 11 ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση
Τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα-Τοπολιάνα-Βρουβιάνα Αιτωλοκαρνανίας»
προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε Ευρυτανίας, αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 83536/1301/18-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Στις 12-12-2017 υπογράφηκε η Σύμβαση με τον εργολήπτη, ύψους
812.000 ευρώ...

 Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής εγκρίθηκε 8-1-2018. με Απόφαση του Προϊσταμένου του
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και προθεσμία περαίωσης στις 12/6/2019.

 Νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής εγκρίθηκε 12-12-2019, με Απόφαση
του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων με προθεσμία περαίωσης στις
12-6-2020, που δεν αιτιολογείται στο ελάχιστο.

 Στις 12-5-2020 ο εργολήπτης υπέβαλε αίτηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα, με αναθεώρηση μάλιστα των τιμών, προβάλλοντας σαν
αιτίες…. Δεν μεταφέρονταν εύκολα τα αναγκαία υλικά….. Δεν υπήρχαν καταλύματα για
τους εργαζόμενους…. δυσκόλευε η κυκλοφορία και ….Κορονοϊος….

Σύμφωνα με την υπηρεσία, που συμφωνεί με τον ανάδοχο αυτά τα προβλήματα δεν μπορούσαν
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να λυθούν μέχρι τον Μάρτη του 2020 και φυσικά θα τα έλυνε κάποιος άλλος και όχι ο ανάδοχος,
που δεν φταίει για την καθυστέρηση.….
Με αυτή την λογική θα ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ την εισήγηση, ζητώντας από την υπηρεσία να μας
εξηγήσει την εισήγηση της.”

Ο Προεδρεύων ενημέρωσε πληρέστερα τα μέλη επί του θέματος.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Μετά τη διευκρινιστική τοποθέτηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη
αποδεχόμαστε την εισήγηση της υπηρεσίας”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό και μετά τις παρατηρήσεις του κ.Χρονά ,αναφέροντας ότι υπάρχει
ελλιπής λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Ενότητες βάση και του
σκεπτικού που ανέπτυξε σε προηγούμενα θέματα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου « Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση
τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα-Τοπολιάνα-Βρουβιάνα Αιτωλοκαρνανίας»
προϋπολογισμού 1.690.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε Ευρυτανίας, αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε.
μέχρι 31-12-2020 με αναθεώρηση των τιμών για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στο χρονικό
διάστημα της παράτασης διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 626

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου & κατασκευή εκκλησίας πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ι.Μ.
Χαλκίδας»,Π.Ε. Ευβοίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
89373/2672/Φ.Ε./19-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευβοίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η εισήγηση είναι ελλιπής…..
Δεν αναφέρει γιατί δόθηκε η πρώτη παράταση και ποια ήταν η αιτιολόγηση της….
Στις 22/2/2020 ζητείται από τον ανάδοχο νέα παράταση 6 μηνών…. Αναφέροντας σαν αιτίες :
α) Την αποπεράτωση του εκκλησιαστικού διακόσμου που υλοποιείται από προμηθευτή επιλογής
του κυρίου του έργου (Ι.Μ. Χαλκίδας).
β) Τις απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων σε εφαρμογή του σχεδίου
πόλης και οι εργασίες σύνδεσης αποχέτευσης από τον οικείο Δήμο.
γ) Την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
Παράλληλα η υπηρεσία , που καθυστέρησε να φέρει την αίτηση για παράταση στην Οικονομική
Επιτροπή…. Παρότι γνωρίζει πως το έργο είναι σχετικά μικρό και αφορά εξωτερικό,
περιβάλλοντα χώρο….με δική της πρωτοβουλία επικαλείται τον Κορονοϊό….
Με αυτή την λογική…. Και επειδή διαπιστώνουμε λειτουργία, που υποτιμάει την νοημοσύνη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής …..ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή καταψήφισε, δεδομένου ότι έχουν καταψηφίσει και στο παρελθόν εισηγήσεις
που οφείλονται σε καθυστερήσεις των συνεργείων της Μητρόπολης.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό δεδομένου ότι θα έπρεπε να επισπευθούν οι συνέργειες με
τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου & κατασκευή εκκλησίας πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ι.Μ. Χαλκίδας» κατά έξι (6)
μήνες, ήτοι μέχρι 02-09-2020, με αναθεώρηση μόνο για τις υπολειπόμενες εργασίες του υπόψη
έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 627
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020,Π.Ε.
Ευβοίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 89069/2825/19-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.
Σημειώνουμε πάντως, πως διερωτόμαστε για το αν έχει αποσαφηνιστεί το μέλλον των ΤΟΕΒ και
ποιος θα αναλάβει την αρμοδιότητα συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Μελέτη με τίτλο :
«Μελέτες οργάνωσης
ενεργειακής
κοινότητας και
αδειοδότηση
φωτοβολταϊκού πάρκου
ΤΟΕΒ»
20REQ006684249
χρηματοδότηση:
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Έγγραφο
82432/2476/11-5-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.97
62.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων.

15.000,00 290.000,00 47.759,53 227.240,47

2
Δικαστική απόφαση
αρ.Α2516/2017 Διοικ.
Εφετείου Πειραιά για

02.02.071.97
69.01

Μελέτες,
έρευνες,

πειραματικές
εργασίες που

88.596,76
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 628

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.89685/2399/19-
05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

τη μελέτη : ΣΧΕΔΙΟ
ΧΩΡΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
(ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ,
ενταγμένη στο έργο :
«ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡ.ΕΤΩΝ
ΑΠΟ
ΕΚΤ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ,
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ &
Λ.ΔΑΠΑΝΕΣ»
χρηματοδότηση:
ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Έγγραφο
85560/2574/13-5-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

δεν
κατονομάζοντ
αι ειδικά.

3

Μελέτη με τίτλο :
«Ειδική
περιβαλλοντική
μελέτη Υγροβιότοπου
Λιβάδι (Κολοβρέχτης)
Νομού Ευβοίας.
ΑΔΑΜ:20REQ00668
4694
χρηματοδότηση:
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Έγγραφο82436/2478/
11-5-2020 της ΔΤΕ
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.97
69.01

Μελέτες,
έρευνες,

πειραματικές
εργασίες που

δεν
κατονομάζοντ
αι ειδικά

44.640,00 283.615,56 0,00 150.378,80

ΣΥΝΟΛΟ 148.236,76
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται
να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή φωτ/κού για
τις ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Εργων,
σύμφωνα με το Ν.
3852/10 άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΘ και
Ν.4075/2012,αρθρο 58
παρ. 8 και Ν.4250/14
αρθρο 13.

02.05.073.13
29.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

307,52 15.000,00 223,20 14.776,80

2

Προμήθεια ειδικού
απολυμαντικού υγρού και
φίλτρων για απολύμανση
και αντικατάσταση των
φίλτρων των μονάδων
fancoil όλων των χώρων ,
καθώς και των κεντρικών
αεραγωγών των
κλιματιστικών μονάδων
της Π. Ε. Βοιωτίας,στα
πλαίσια προφύλλαξης
από τα βακτηρίδια του
COVID- 19, σύμφωνα με
το Ν. 3852/10 άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΘ και Ν.
4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-
2016)Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)

02.05.073.13
29.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

3.495,00 15.000,00 530,72 14.469,28

3

Προμήθεια
ανταλλακτικών(δοχεία,
πίνακες,πυροκροτητές)για
(συντήρηση- αναγόμωση-
υδραυλική εργασία) των
συστημάτων
πυρασφαλείας τοπικής
εφαρμογής, σύμφωνα με
το Ν. 3852/10 άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΘ και Ν.
4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-
2016)Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)

02.05.073.13
29.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

4.736,80 15.000,00 4.025,72 10.974,28

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



4

Κάλυψη δαπάνης για
επανέκδοση δυο
πιστοποιητικών
πυρασφαλείας,, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.08
99.01

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές
υπηρεσίες

186,00 49.876,00 30.866,00 19.010,00

5

Προμήθεια ενός
κλιματιστικού
μηχανήματος για τις
ανάγκες του γραφείου της
Κας Αντιπεριφερειάρχη,
σύμφωνα με το Ν.
3852/10 άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΘ και Ν.
4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-
2016)Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)

02.05.073.17
12.01

Προμήθεια
συσκευών
θέρμανσης και
κλιματισμού

1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 9.725,32 67.876,00 34.891,72 32.984,28 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 629

ΘΕΜΑ 15ο:A)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για εκτός έδρας μηνών Ιούνιος-Ιούλιος έτους 2020
ΠΕ Φθιώτιδας».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
(ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».
Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88082/3353/19-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α)Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για , εκτός έδρας μηνών Ιουνίου-Ιουλίου 2020 ΠΕ
Φθιώτιδας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0719

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0721

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0722

1 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η

0,00
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χιλιομετρική
αποζημίωση, η

δαπάνη
διοδίων, κλπ.)

2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

0,00

3 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0,00

4

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε. 02.01.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη

διοδίων, κλπ.)

0,00

5

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε. 02.01.073.0721

.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

0,00

6

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε. 02.01.073.0722

.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0,00

7
Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη

διοδίων, κλπ.)

500,00

8
Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

520,00

9
Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

80,00

10 Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη

0,00
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διοδίων, κλπ.)

11 Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

0,00

12 Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

0,00

13 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη

διοδίων, κλπ.)

300,00

14 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

320,00

15 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

50,00

16 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,

κλπ.)

500,00

17 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

3.850,00

18

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε. 02.01.073.0722

.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

600,00

19

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 02.01.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.300,00

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



20

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

1.350,00

21

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

210,00

22

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

23

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.01.073.0721

.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

420,00

24

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

70,00

25

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

26

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

27

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.01.073.0722

.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

20,00

28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 02.01.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

5.250,00

29

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

3.130,00

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

680,00

31

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 02.01.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

32

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

420,00

33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

70,00

34

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 02.01.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

600,00

35

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

620,00

36

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

100,00

37 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.100,00

38 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

1.330,00

39 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

00,00

40

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &

2.300,00

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

41

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 02.01.073.0721

.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

2.400,00

42

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

380,00

43

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

44

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

420,00

45

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε. 02.01.073.0722

.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

70,00

46

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

800,00

47

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

840,00

48

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε. 02.01.073.0722

.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

130,00

49

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 02.01.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

700,00

50

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &

730,00

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



εξωτερικό

51

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

250,00

52

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

53

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

54

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας 02.01.073.0722

.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

50,00

55

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

56

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

57

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ 02.01.073.0722

.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

40,00

58

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

59

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ) 02.01.073.0721

.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

420,00

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



60

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

70,00

61

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

62

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) 02.01.073.0721

.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

520,00

63

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

80,00

64

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας - ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ- 02.01.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

65

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

520,00

66

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

80,00

67

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00

68

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη 02.01.073.0721

.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

310,00

69

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0722
.01

Έξοδα
διανυκτέρευσης
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

50,00

70

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η

100,00
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
(ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020.

Γ).Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
(ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020.

χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

71

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

72

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

20,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 16.850,00 18.720,00 3.100,00

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (έφεση Ελένης
Ζαβού κλπ.)

Έγγραφο 70158/361/19-5-
2020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 819,64

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (αγωγή Ρεβέκκας
Ιωσηφίδου)

Έγγραφο 26244/144/19-5-
2020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 431,52 130.000,00 72.133,80 57.866,20

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.251,16

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη προμήθειας και
τοποθέτησης ενός (1)
μετασχηματιστή για τις
ανάγκες του ΤΟΕΒ Δυτικής
Βίστριζας

Έγγραφο 85485/4517/13-5-

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
30.000,00 3.453.431,94 2.122.628,31 1.330.803,63
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 630

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 16ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Α΄
Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 89145/141/19-
05-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά διαδικασίες απαλλοτρίωσης και συγκεκριμένα απόφαση της
Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Εύβοιας, που αφαίρεσε από τους ενδιαφερόμενους έκταση που
χαρακτηριζόταν « κτηνοτροφικό λιβάδι Δοκού ».……
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Διορίζει δικαστικό πληρεξούσιο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»την Ελένη Θαλασσινού
του Αντωνίου, Δικηγόρο Χαλκίδας [Α.Μ. Δ.Σ. Χαλκίδας:263 ], κάτοικο Χαλκίδας, επί της
οδού Σαλονικιού, αρ. 4, Χαλκίδα, η οποία, να την εκπροσωπήσει στο Α΄ Τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του άνω Δικαστηρίου κατά
την συζήτηση της από 5-4-2012 και με αριθμό κατάθεσης 120/6-4-2012 Αίτησης Αναίρεσης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά των: 1) Δημητρίου Μαντά, 2) Σοφίας συζ. Χρήστου Κόκκινου
και 3) Ευαγγελίας συζ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη, 4) Γεωργίου Μαντά και κατά της υπ’ αριθμ.
2035/2011 απόφασης του Γ΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά της οποίας η
συζήτηση έχει ορισθεί για την δικάσιμο της 01ης-06-2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα
δικάσιμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για να υποστηρίξει την εν λόγω Αίτηση
Αναίρεσης, συντάσσοντας και υποβάλλοντας το σχετικό υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και γενικά
να πράξει ό,τι κατά την κρίση δικαστικού πληρεξουσίου της απαιτείται, για την ευόδωση της άνω
υπόθεσης και να αναγνωριστούν και εγκριθούν από σήμερα όλες οι πράξεις της ως άνω
πληρεξουσίας δικηγόρου, που ενήργησε ή θα ενεργήσει στα πλαίσια των παρεχομένων εντολών,
ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από τον ίδιο τον εντολέα της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 631

ΘΕΜΑ 17ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της Ελένης Ζαβού κλπ ]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
70158/361/19-05-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά κατοίκους της Νέας Μαγνησίας, που η ιδιοκτησία τους
εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης και τους ζητείται εισφορά σε χρήμα 16.500 ευρώ στον καθένα…..
Υπάρχει πρωτόδικη απόφαση και προσφεύγουν στο Εφετείο…..
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ……..ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΨΗΛΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,

2020 Γεν. Δ/νσης
Αναπτ.Προγρ. Περιβ.&
Υποδομών

20REQ006680793 2020-05-
11

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 30.000,00 3.453.431,94 2.122.628,31 1.330.803,63
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ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ…..
Ζητάμε να έρθει πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση….. Διαφορετικά… ΑΠΕΧΟΥΜΕ.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό μη γνωρίζοντας την ουσία του θέματος.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει απόλυτη γνώση του
θέματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη δικάσιμο
της 11ης Ιουνίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
31 Οκτωβρίου 2018 και με ΑΒΕΜ: ΕΦ1546/19 Δεκεμβρίου 2018 Έφεση της Ελένης Ζαβού κλπ
(συν. 3), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 661 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 819,64 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256€ παράσταση συν 85€ υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 632

ΘΕΜΑ 18ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Ρεβέκκας Ιωσηφίδου]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
26244/144/19-05-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά αγωγή κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με την οποία
ζητείται να καταβάλλει το ποσό των 1.818 ευρώ, που αντιστοιχεί στη ζημιά που υπέστη λόγω
ατυχήματος αυτοκίνητο κινούμενο επί του παράδρομου της Εθνικής Οδού Λαμίας – Λάρισας.
Ύστερα από συνεννόηση με την Τεχνική υπηρεσία, για την βασιμότητα των ισχυρισμών του
ιδιοκτήτου του αυτοκινήτου και αν επιβεβαιωθεί….. να επιδιώξουμε εξωδικαστικό συμβιβασμό.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο
του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 11ης Μαΐου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 11 Οκτωβρίου 2017 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ282/11 Οκτωβρίου 2017
αγωγή που άσκησε η Ρεβέκκα Ιωσηφίδου, συντάσσοντας υπόμνημα - προτάσεις, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.
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(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 348 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 83,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 431,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134€ παράσταση συν 134 € υπόμνημα-προτάσεις],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 € για μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης
και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 348 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 633

ΘΕΜΑ 19ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της Βασιλικής Κατσαβριά]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
26243/143/19-05-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά αίτημα άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Να μην εκπροσωπηθεί η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου,
δοθέντος ότι θα εκφράσει τις απόψεις της υπηρεσιακά και θα αποστείλει το διοικητικό φάκελο,
οπότε η υπεράσπισή της θα εκπληρωθεί επαρκώς κατά τον τρόπο αυτό, δεδομένης και της
φύσης της υποθέσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 634

ΘΕΜΑ 20ο:Άσκηση ή μη του ενδίκoυ μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 33/2020
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 90603/145/20-
05-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά τον καθορισμό τιμής μονάδας σε αναγκαστική απαλλοτρίωση….
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου αναίρεσης κατά της με αριθμό 33/2020 απόφασης του
Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 635

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 21ο:΄Εγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.89140/4769/19-05-
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2020 και 86340/4591/14-05-2020 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας,στις παρακάτω
εταιρείες:

Α-1. CERMA JANI, που εργάσθηκε στις 16 Μαρτίου 2020 για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ. Οδό Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 372,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που εργάσθηκε στις 15, 16 και 17 Μαρτίου 2020, για την

φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην θέση άλατος Τυμφρηστού της
Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας,
ανέρχεται στο ποσό των 2.182,40 € με Φ.Π.Α. 24%.

Β-1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. που εργάσθηκε στις 26,27,28,29,30,31 Μαρτίου
και 01 02 Aπριλίου 2020, για το καθαρισμό την διαμόρφωση και την διευθέτηση της κοίτης
στο υδατόρεμα της περιοχής “Παλιουριά” της ΤΚ Καινουρίου του Δήμου Καμένων Βούρλων ,η δε
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 6.410,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΘΩΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, που εργάσθηκε στις 26,27,28,29,30,31 Μαρτίου και 01 Aπριλίου

2020, για το καθαρισμό την διαμόρφωση και την διευθέτηση της κοίτης στο υδατόρεμα της
περιοχής “Παλιουριά” της ΤΚ Καινουρίου του Δήμου Καμένων Βούρλων , η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 3.174,40 € με Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 636

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 89639/331/19-05-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό βλάστησης, για την
πρόληψη δασικών πυρκαγιών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.90148/339/20-05-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 89639/331/19-05-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον καθαρισμό βλάστησης, για την πρόληψη δασικών
πυρκαγιών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε.
Φθιώτιδας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121649 χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίονα , το με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΙΕ-7920 φορτηγό ιδιοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για τον καθαρισμό της
βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας στην περιοχή του
Δήμου Δομοκού και του Δήμου Λαμιέων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 83314 χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίονα και το με αριθμό
κυκλοφορίας NIX-3154 φορτηγό ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας στον Δήμο Καμένων Βούρλων και στον Δήμο Λοκρών
για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
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γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίονα και το υπ. Αριθμ.
ΒΙΝ - 5389 συνοδευτικό φορτηγό ιδιοκτησίας CERMA JANI του KOLI για τον καθαρισμό της
βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας στον Δήμο
Λαμιέων , Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δήμο Λοκρών 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 Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.2138/24-12-
2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση
εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η
ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προίσταμένων 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 Δ.Τ.Ε. , οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος της Δ.Τ.Ε., 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 την λήψη όλω 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 τη κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , 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
«ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ – ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

(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 637

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 83442/376/11-05-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Ακραιφνίου του Δήμου Ορχομενού στην θέση
<<Μπούκα>> την 11/05/2020 και 12/05/2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.007.84455/383/12-05-2020 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 83442/346/11-05-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση
πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Ακραιφνίου του Δήμου Ορχομενού στην θέση <<Μπούκα>> την
11/05/2020 και 12/05/2020 με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
(πυρκαγιά ), που εκδηλώθηκε στις 11/05/2020 στην Τ.Κ. Ακραιφνίου του Δήμου Ορχομενού
στην θέση <<Μπούκα>> της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση
εργασιών :

α) Το με αρ. κυκλ. ME 130350 όχημα (βυτίο-πιεστικό 21 tn ), ιδιοκτησίας Kασσινά Ν. Λουκά, για
την ενίσχυση της Π.Υ στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 11/05/2020 στην
Τ.Κ. Ακραιφνίου του Δήμου Ορχομενού στην θέση <<Μπούκα>> της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.
β) Το με αρ. κυκλ. ME 116077 όχημα (βυτίο-πιεστικό 20 tn ), ιδιοκτησίας Ανδρίτσου Κων/νου,
για την ενίσχυση της Π.Υ στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 11/05/2020 στην
Τ.Κ. Ακραιφνίου του Δήμου Ορχομενού στην θέση <<Μπούκα>> της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.
γ) Το με αρ. κυκλ. ΙΝΕ 7504 όχημα (βυτίο-πιεστικό 10 tn ), ιδιοκτησίας Καμήλιου Αθανάσιου,
για την ενίσχυση της Π.Υ στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 11/05/2020 στην
Τ.Κ. Ακραιφνίου του Δήμου Ορχομενού στην θέση <<Μπούκα>> της Περιφερειακής Ενότητας
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
αποφ. πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

5.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και

ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των

εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων )
των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή
Τμημάτων, συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
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(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 638

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 87655/408/17-05-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αραχωβας - Αντίκυρας
στην θέση <<Κλεισούρα>> την 17/05/2020 και 18/05/2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.007.88130/415/18-05-2020 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. 87655/408/17-05-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση
πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αραχωβας - Αντίκυρας στην θέση
<<Κλεισούρα>> την 17/05/2020 και 18/05/2020,Π.Ε. Βοιωτίας, με την οποία αποφασίστηκαν
τα εξής:

1.Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2.Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών

(πυρκαγιά ), που εκδηλώθηκε στις 17/05/2020 στην Δ.Κ. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου-
Αντίκυρας-Αράχοβας στην θέση <<Κλεισούρα>> της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

3.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση
εργασιών :
α) Το με αρ. κυκλ. ME 121684 όχημα (UNIMOG βυτίο-πιεστικό 3.5 tn ), ιδιοκτησίας Καρρά

Χαράλαμπου, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 17/05/2020 στην Δ.Κ. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου-Αντίκυρας-
Αράχοβας στην θέση <<Κλεισούρα>> της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

β) Το με αρ. κυκλ. ME 93838 όχημα (UNIMOG βυτίο-πιεστικό 3.5 tn), ιδιοκτησίας Χριστίνας
Βιέννα, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στις 17/05/2020 στην Δ.Κ. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου-Αντίκυρας-Αράχοβας στην θέση
<<Κλεισούρα>> της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

γ) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΜ 3463 όχημα (βυτίο- πιεστικό 10 tn ), ιδιοκτησίας Μούργου Νικολάου,
για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς, στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις
17/05/2020 στην Δ.Κ. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου-Αντίκυρας-Αράχοβας στην θέση
<<Κλεισούρα>> της Περιφερειακής Ενότητας 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.
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και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2136
αποφ. πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

5.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και

ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των

εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων) των
υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων,
συντονιστών βάρδιας, 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 639

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2019 και «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84381/1316/12-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015
των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση 2019 «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

ΑΔΑ: ΨΦΨΕ7ΛΗ-Θ6Χ



1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος
στον Αχελώο για την προστασία
υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας) από
09/01/2020 έως 22/01/2020

2014ΕΠ56600015 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15.103,20€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2017-2019» Π.Ε. Ευρυτανίας, για τη
διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος
στον Αχελώο για την προστασία
υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας) από
09/01/2020 έως 22/01/2020

2014ΕΠ56600015 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13.540,80€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων
από 05/02/2020 έως 23/02/2020

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. 7.936,00€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων
από 05/02/2020 έως 23/02/2020

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3.174,40€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων
από 27/03/2020 έως 31/03/2020

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. 2.976,00€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας
από 27/03/2020 έως 11/04/2020

2014ΕΠ56600015 ΜΗΤΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.920,00€

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων
από 27/03/2020 έως 02/04/2020

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.984,00€

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τη συνδρομή της Π.Υ. Καρπενησίου

2014ΕΠ56600015 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 620,00€
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στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στην
περιοχή Λακώμματα - Καλιακούδα

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 640

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 04-03-2020 έως 17-03-2020), Π.Ε. Φωκίδας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 89224/304/19-05-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας(Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας)προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη στους:
1. ΘΑΝΟ ΔΗΜΟ ποσού 7.985,60€ με ΦΠΑ 24%, που εργάσθηκε στις

04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,Μαρτίου 2020 για τον αποχιονισμό και την φόρτωση
άλατος από την διασταύρωση Αμφίκλειας προς Φτερόλακα Κελλάρια.

2. ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ποσού 4.569,40€ με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε στις
05,06,07,08,15,16 Μαρτίου 2020 για τον αποχιονισμό της Επαρχιακής οδού Λιλαία-
Επτάλοφος –Δόκανο-Σκαμνό (Όρια Νομού προς Αράχοβα.

3. ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ποσού 1.835,20 με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε στις 14,15,16
Μαρτίου 2020 για τον αποχιονισμό, την μεταφορά και φόρτωση άλατος στην Επαρχιακή οδό
Καλοσκοπή,Ορια Νομού προς Παύλιανη-Μαυρολιθάρι,Καστριώτισσα.

4. ΤΡΙΒΗΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ποσού 1.841,40 με ΦΠΑ 24% που εργάσθηκε στις
04,05,06,07 Μαρτίου 2020 για την φόρτωση άλατος και αποχιονισμό στην Επαρχιακή Οδό
Πενταγιόι-Διχώρι-Κριάτσι-Αρτοτίνα-Όρια Νομού

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 641

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ελένη Παναγιώτου

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης
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Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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