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της 7ης Ιουλίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 25

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)
128614/916/02-07-2020 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 24/30-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 116856/3590/19-6-2020 αιτήσεως της κ.
Τσικτσίρη Μαρίας του Τηλεμάχου, μισθώτριας του κυλικείου της Π.Ε. Ευβοίας.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης 1 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο ««Παροχή υπηρεσιών έλεγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε.Εύβοιας για το Τμήμα Γ’
(Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού) και Τμήμα Ε’ (Δήμος Σκύρου)».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση: πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
κατακύρωση του έργου: «Κοπή Κλαδιών και Χόρτων στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας».

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά την
διαπραγμάτευση για την μίσθωση μηχανημάτων, για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους
2020, συνολικού προϋπολογισμού 80.463,60 € ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του
διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια και
τοποθέτηση επί τόπου του έργου, ενός Μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA, τάσεως 20/0,4 kV,
για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής Βίστριζας”, συνολικού ποσού 30.000,00€ με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού,της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 πρακτικών της επιτροπής και ανάδειξη μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για
τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρακτικών συνεδρίασης 1 & 2 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων
μονάδων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πισσώνα»,(CPV:44211000-2
Προκατασκευασμένα κτίρια), προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ),Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου σύμβασης: «Προμήθειας υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες των μηχανημάτων της ΠΕΒ»,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το
έργο «Αποκατάσταση βλαβών-τεχνικά-ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου
Αγράφων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ , Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του υποέργου
"Επισκευή και Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου" Π.Ε.
Ευρυτανίας,του έργου «Επισκευή , Συντήρηση και Εκσυχρονισμού Κτιριακών Υποδομών
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Π.Ε.Εύβοιας» ,προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α)τευχών δημοπράτησης και β)δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση
Τμήματος Επαρχιακής Οδού Σπερχειάδας - Λευκάδας», προϋπολογισμού 330.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τεχνικών -
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Κρασπεδόρειθρων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και κατακύρωση
της σύμβασης,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης οδού
Πρόδρομος – Ζάλτσα»,προεκτιμώμενης αμοιβής: 1.146.951,61 € χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράκαμψη
Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας»,της Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017»,Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης:
«Μελέτη για την Κατασκευή της Γέφυρας Βίστριζας και Προσβάσεων αυτής», συμβατικής
αμοιβής 78.981,00 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21ο:Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 476/14-04-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μόνο σε ότι αφορά την εκ νέου έγκριση των όρων της
δημοπρασίας σύμφωνα με το νέο σχέδιο διακήρυξης του έργου :<<Βελτίωση Συνδετήριου
Οδικού Κόμβου Περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε.Φωκίδας>>,προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο:Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1775/2018 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2864/2018
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών
υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 23ο: α)«Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής»
β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) Οικονομικού Έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 24ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020,Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020, Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 26ο: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 27ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020».
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 123779/428/29-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
δασική πυρκαγιά στις 16-06-2020 στη Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας,της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 117303/347/25-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (βροχοπτώσεις από 21/06/2020),της Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’
αρ.209275/686/19-9-19 (ΑΔΑ:6ΟΟΥ7ΛΗ-ΣΧ4) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των επικείμενων βροχοπτώσεων από τις
20/9/2019 και για την προληπτική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στη Νότια Εύβοια.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 31ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας.

ΘΕΜΑ 32ο:Γνωμοδότηση Δικηγόρου σχετικά με το από 8 Aυγούστου 2019 αίτημά της Εταιρείας
με την επωνυμία “ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.” προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για
εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

ΘΕΜΑ 33ο: Άσκηση ή μη κατά της με αριθμό 186/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκίδας, του ενδίκου μέσου της έφεσης.

ΘΕΜΑ 34ο:Άσκηση ή μη κατά της με αριθμό 126/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκίδας, του ενδίκου μέσου της έφεσης.

ΘΕΜΑ 35ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς ,σχετικά με την Αγωγή της Παναγιώτας και του
Αθανασίου Αθανασόπουλου.

ΘΕΜΑ 36ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «INTERNATIONAL SCRAP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα
προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας μεταφοράς μαθητών από τη δομή
φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 , με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
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(χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 132.102,21€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, (20.619,49€),
σε συνέχεια της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φθιώτιδας για τρία
σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-
presence”, και συμμετείχαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Kωνσταντίνος Καραγιάννης ο
οποίος αναπλήρωνε τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Αριστείδη Τασιό , ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Δημήτριος Βουρδάνος ,τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,Μαρία
Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης,Κατερίνα Μπατζελή (παρούσα από
την έναρξη της συνεδρίασης έως την ολοκλήρωση της συζήτησης των προ ημερήσιας διάταξης
θεμάτων) αναπληρώθηκε από τον κ. Νικόλαο Μπέτσιο (από το 1ο έκτακτο θέμα έως το τέλος
της συνεδρίασης),Αναστάσιος Χρονάς .
Στην αίθουσα συνεδριάσεων , στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στο χώρο
παραβρέθηκε τo τακτικό μέλος κ.Βασίλειος Σιαλμάς.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”,
2.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
3.Ο κ.Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού-
Λογιστικού, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις και ερωτήματα που
κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις: «Πατρίδα μας η
Στερεά»,«Λαϊκή Συσπείρωση,«Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος
Γκλέτσος»,δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις τους και είναι οι
κάτωθι με τη σειρά που συζητήθηκαν:

«Πατρίδα μας η Στερεά»

Θέμα :Εκκρεμή προς συζήτηση θέματα στην ΟΕ
Κε πρόεδρε,
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι βάση των συζητήσεων και αποφάσεων της ΟΕ, των
θεμάτων προ Ημερήσιας Διάταξης όπως αυτά παρουσιάστηκαν και ζητήθηκαν και λόγω του
γεγονότος ότι και εσείς είχατε συμφωνήσει για την σημαντικότητα των θεμάτων αυτών και την
αναγκαιότητα πλήρους ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πορεία και εξέλιξη του,
είχατε προτείνει και συμφωνήσαμε να έρθουν προς συζήτηση στην ΟΕ τα παρακάτω θέματα:

1. Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 2021-2025
2. Πορεία και εξέλιξη του έργου Βίστριζα
3. Νέος σχεδιασμός μαθητικών δρομολογίων
4. Ασφάλεια Υποδομών
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5. Εξέταση της διαδικασίας των ανοικτών αγορών όπως αυτή προβλέπεται από τον
4412/16 και εφαρμογή της σε ορισμένες υπηρεσίες και έργα

6. Πορεία διαπραγματεύσεων για την ΠΕΛ-Έκθεση Λαμίας
7. Αναπτυξιακές εταιρείες-Νέος νόμος

Επίσης είναι σκόπιμο μετά το «πέρας της περιόδου κορονοϊού» να έχουμε και ενημέρωση για
την κατανομή των πόρων του κονδυλίου στα Μέσα Ενημέρωσης της ΠΣΤΕ .
Τα θέματα αυτά άπτονται πλήρως των καθηκόντων και του ρόλου της Οικονομικής Επιτροπής η
οποία καλείται να έχει μια πλήρη εικόνα της διαχείρισης των πόρων και της σωστής
ολοκλήρωσης των έργων.
Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία και πρέπει να συζητηθούν και να αποφασισθούν
από το κυρίαρχο όργανο, εκείνο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Με εκτίμηση
Κατερίνα Μπατζελή, επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»

Η κα Μπατζελή τόνισε σχετικά με τα εκκρεμή θέματα που κατέθεσε ότι είναι σημαντικά
ζητήματα που σχετίζονται με την διαχείριση του προϋπολογισμού και πιθανά των νέων
σχεδιασμών και χρηματοδοτήσεων που θα συζητηθούν και στο Π.Σ.

Ο κ. Χρονάς παίρνοντας το λόγο κατέθεσε την άποψή του λέγοντας: “πολλά από τα ζητήματα
που θέτει η κα Μπατζελή είναι ευρύτερης πολιτικής σημασίας και άπτονται της αρμοδιότητας του
Π.Σ. Θα είχε μία αξία ,να συζητηθούν σε επίπεδο επικεφαλείς παρατάξεων και να διαμορφωθεί
μία εισήγηση προς το Π.Σ,η Ο.Ε. θα δει την εξειδίκευσή τους κατά φάση και κατά
περίπτωση.Θεωρώ ότι θέματα όπως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός ή το άνοιγμα των αγορών
πρέπει να προετοιμαστούν για το Π.Σ. ,το οποίο πρέπει διαπαραταξιακά να ετοιμαστεί ώστε να
υπάρχει μία κοινή βάση συζήτησης, η Ο.Ε. θα εξειδικεύσει....αυτή είναι η γνώμη μου χωρίς να
ακυρώνω τίποτε άλλο.”

Η κα Μπατζελή μετά την τοποθέτηση του κ. Χρονά, συμφώνησε ότι το Π.Σ. είναι εκείνο που
τελικά θα λάβει τις τελικές αποφάσεις και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να αξιολογήσει
άμεσα και να κατηγοριοποιήσει τα θέματα ,ποια είναι εκείνα που πρέπει να συζητηθούν κατ’
αρχήν στην Ο.Ε. όπως πχ. η Βίστριζα, ποια θα συζητηθούν σε επίπεδο αρχηγών και ποια τελικά
θα έρθουν στο Π.Σ .κυρίως εκείνα που έχουν μια ωριμότητα σχεδιασμού ,χρηματοδοτήσεων και
διαχείρισης τους.

Η επικεφαλής της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» ,κα Κατερίνα Μπατζελή, είχε στείλει στις
2 Ιουλίου 2020 προς το γραφείο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ,τη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας,Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,την Π.Ε.Βοιωτίας Τμήμα Προμηθειών,την
Π.Ε.Εύβοιας Τμήμα Προμηθειών,την κάτωθι επιστολή:

Θέμα : Διαγωνισμός Δακοκτονίας της ΠΣΤΕ 2020-2021
Κε πρόεδρε,
Κε Γενικέ,
Ζητάμε όπως μας κοινοποιήσετε τα αντίγραφα των αναλυτικών πρακτικών των Διαγωνιστικών
Επιτροπών στα πλαίσια διενέργειας του «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου
ελιάς για τα έτη 2020 και 2021 των ΠΕ, Φθιώτιδας, Ευβοίας και Βοιωτίας καθώς τους πίνακες
που κατατέθηκαν από τους τελικούς αναδόχων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και
ειδικότητες θα αναλάβουν τους ψεκασμούς καθώς και των αριθμών των τρακτέρ τα οποία έχουν
πιστοποιηθεί.

Ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και των αρμοδιοτήτων αυτής όπως αναφέρονται στο
άρθρο 3 του νόμου 4623/2019 και όπως τροποποιήθηκε και από τον 4692/2020 ,ειδικά με την
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τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις «Αρμοδιότητες
οικονομικής επιτροπής περιφερειών, είναι αναγκαίο ως Αναθέτουσα Αρχή όπως έχουμε πλήρη
εικόνα των διαδικασιών, ενεργειών αλλά και των πρακτικών ,χωρίς να αμφισβητείται η
εγκυρότητα των αποφάσεων των Διαγωνιστικών Επιτροπών οι οποίες και εισηγούνται στην ΟΕ.

Το γεγονός ότι βάση των διακηρύξεων που βασίζονται στον Ν.4412/2016 οι πιστοποιημένοι
χρήστες των οικονομικών φορέων λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι
προσωρινοί

ανάδοχοι και ότι σύμφωνα με τα άρθρα των αντίστοιχων διακηρύξεων ,η ανταλλαγή
πληροφοριών για τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων, εκτελούνται με
τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος,
δεν σημαίνει ότι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έχουν πρόσβαση και ενημέρωση. Άλλωστε
δεν είναι υποχρέωση τους κατά την προετοιμασία τους για την λήψη αποφάσεων να «ψάχνουν»
για διαδικτυακή ενημέρωση. Επιπλέον ,με την επιστολή μας να διευκρινιστεί ότι ζητούμε να
έχουμε ενημέρωση των πλήρων πρακτικών και όχι το σύνολο των δικαιολογητικών που
κατατίθενται.
Έχει επισημανθεί από τα περισσότερα μέλη της ΟΕ, η αναγκαιότητα της πληρότητας και της
ομογενοποίησης των εισηγήσεων των υπηρεσιών και των επιτροπών των ΠΕ. Από την πορεία
όμως του έργου της Δακοκτονίας ,ενημερωνόμαστε ότι έχουν γίνει προσφυγές κατά των
αποφάσεων των ΔΕ και κατ επέκταση κατά εκείνων της ΟΕ και μάλιστα από αναδόχους που
έχουν αναλάβει έργο σε άλλες ΠΕ. Θέμα το οποίο και θα μας απασχολήσει και ως ΟΕ.
Η διαδικασία του διαγωνισμού της Δακοκτονίας στην ΠΣΤΕ έχει προχωρήσει και με την στήριξη
των μελών της ΟΕ, η αγωνία των οποίων είναι μεγάλη για την επιτυχή ολοκλήρωση της ,έτσι
ώστε να μην πληγεί ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας , των εισοδημάτων των παραγωγών αλλά
και η ποιότητα του προϊόντος ,ενός επώνυμου προϊόν για την Περιφέρειας μας.

Με εκτίμηση
Κατερίνα Μπατζελή, επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»

Στις 6 Ιουλίου 2020,η επικεφαλής της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» ,κα Κατερίνα
Μπατζελή, έστειλε σε συνέχεια του θέματος της Δακοκτονίας το κάτωθι θέμα προς συζήτηση
προ ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ : Αναθέτουσα Αρχή ,Διαγωνισμοί, Συμβάσεις ,παρακολούθηση έργου Δακοκτονίας.

Με το από 2 Ιουλίου 2020 ,ανωτέρο έγγραφό μας προς την Οικονομική Επιτροπή δια του
Προέδρου της ζητήσαμε με επιστολή μας η οποία και επισυνάπτεται, πλήρη και αναλυτική
ενημέρωση για τους διαγωνισμούς της δακοκτονίας, το σύνολο των πρακτικών των
διαγωνισμών αυτών, τις σχετικές Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,των πιστοποιημένων
εργαζομένων στην δακοκτονία και τον αριθμό των τρακτέρ με τις προδιαγραφές ,προκειμένου να
έχουμε σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την νομιμότητα της ανάθεσης αλλά και να μπορούμε
εν συνεχεία να παρακολουθήσουμε την εκτέλεση των συμβάσεων.
Όλα αυτά εδράζομαι στο δικαίωμα απόλυτης γνώσης για το περιεχόμενο των εισηγήσεων, την
πληρότητα των αποφάσεων και κυρίως τον έλεγχο κατά την εκτέλεσή τους. Δικαίωμα που δεν
θεμελιώνεται μόνο στην αποστολή μας ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και του
Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και ως παράταξη η οποία έχει την αποστολή να ελέγχει την
Περιφερειακή Αρχή η οποία ασκεί την διοίκηση.
Έως σήμερα τέθηκαν υπόψη μας τα δεδομένα, όχι όλα, που αναφέρονται στην ανάθεση της
δακοκτονίας στην Φθιώτιδα αλλά ακόμη περιμένουμε τα ζητηθέντα έγγραφα για τις υπόλοιπες
περιφερειακές ενότητες.
Τέλος, επισημαίνουμε και κάτι άλλο εξίσου σοβαρό:
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Όταν μετέχουμε ως παράταξη στα όργανα όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο ή η Οικονομική
Επιτροπή ακόμη και όταν μειοψηφούμε στην λήψη των αποφάσεων συνθέτουμε όλοι μαζί την
θεσμική υπόσταση του συλλογικού οργάνου. Αυτό έχει σημασία στην προκειμένη περίπτωση
διότι ακόμη και η δημοσιοποίηση των διαφορετικών μας απόψεων δεν ακυρώνει την συλλογική
ευθύνη του οργάνου. Συνεπώς όταν ανάδοχος δημοσίων συμβάσεων, όπως ο ανάδοχος της
δακοκτονίας ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ με εκπρόσωπο τον κο Γιάννη Κατσαρό ,
δημοσίως καταφέρεται κατά των περιφερειακών συμβούλων που μειοψήφησαν σε αποφάσεις
που τον αφορούν σε διαγωνιστική διαδικασία και μάλιστα με απαξιωτικές και αγοραίες
εκφράσεις όπως «κουταβάκια της Μπατζελή» και εκφοβιστικές ότι «θα τον βρω μπροστά μου,
αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα του τρόπου με τον οποίον έγιναν οι διαγωνισμοί και του ρόλου του
σε όλη αυτή την διαδικασία.
Οι εκφράσεις του δε, ενέχουν και περιεχόμενο ποινικώς κολάσιμο, αντιβαίνει τους όρους και
προϋποθέσεις συνεργασιών και συμβάσεων με αναδόχους (επισυνάπτεται η ανάρτηση).Με
ύφος εκβιαστικό προσπαθεί να μας πιέσει ως παράταξη να αποδεχτούμε την σύμβαση του και
το έργο του ,η οποία έγινε κατ ουσία με την διαδικασία της ανάθεσης –ενώ μεταξύ των άλλων
επιδιώκει να μας θέσει «ερωτήματα», εάν δεχόμαστε την δακοκτονία ή όχι, που κατά αυτόν για
πολιτικούς λόγους δεν τον δεχόμαστε…

Η Οικονομική Επιτροπή ως Αναθέτουσα Αρχή του έχει αναθέσει τις συμβάσεις δακοκτονίας στις
ΠΕ Φθιώτιδας και Βοιωτίας οφείλει να του τονίσει τους όρους για την σύναψη συμβάσεων που
μπορεί να οδηγήσουν και σε ακύρωση τους ή εφαρμογή κυρώσεων ,εφόσον ασκεί δημόσιο
εκφοβισμό και εκβιασμό για την ανάθεση όσο και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.
Θυμίζουμε μάλιστα ότι οι ανάδοχοι των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να σέβονται και να τηρούν
την εργατική, κοινωνικοασφαλιστική και περιβαλλοντική νομοθεσία δυνάμει των άρθρων 253
του Ν.4412/2016. Αυτονοήτως επιπλέον πρέπει να σέβονται τα θεσμικά δικαιώματα και τις
λειτουργίες των μελών των θεσμικών οργάνων της Περιφέρειας καθώς και να μην προσβάλλουν
και μάλιστα με τραμπούκικο ύφος την αξιοπρέπεια, την τιμή και την προσωπικότητα των μελών
του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Περιμένουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες:
 άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον πλήρη φάκελο των αναθέσεων της δακοκτονίας για

όλες τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες.
 Το πιστοποιημένο προσωπικό
 Των αριθμό των τρακτέρ
 Το ποιες περιοχές έχουν κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι έχουν καρποφορία κάτω

του 25%

Επισημαίνουμε ότι μεταξύ των όρων των συμβάσεων αναφέρονται και οι βασικές
υποχρεώσεις του αναδόχου μεταξύ των οποίων:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την Αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια όργανά της, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, διορθωτικές ενέργειες, σχετικά με την εκτέλεση του Έργου, και να
συμμορφώνεται άμεσα και χωρίς αντιρρήσεις με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων.
Σ Υ Μ Β Α Σ Η
10. Ο ψεκασμός θα αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και θα σταματά όταν η θερμοκρασία
υπερβαίνει τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει ή πρόκειται να βρέξει, όταν φυσάει πολύ
δυνατός αέρας. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διασπορά ψεκαστικού
διαλύματος πέραν των δύο βυτίων των 500 κg., εκτός και αν υποδειχθεί διαφορετικά από τον
Επόπτη δακοκτονίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, προκειμένου να είναι
ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής
εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή: Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού
διαλύματος από τους ψεκαστήρες. Ο ψεκαστής να χρησιμοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να
φοράει ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα και καπέλο, κατάλληλη μάσκα για την αποφυγή εισπνοών,
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γυαλιά για την προστασία των ματιών και ελαστικές μπότες.  Τα γάντια μετά από κάθε
εφαρμογή πρέπει να πλένονται με σαπούνι πριν βγουν από τα χέρια καθώς και η φόρμα μετά τη
χρησιμοποίησή της. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού.

Η κα Μπατζελή παρουσίασε αναλυτικά το θέμα που έθεσε προ ημερήσιας διάταξης, τονίζοντας
τα εξής: “ πρέπει να ξεκαθαρίσει ο τρόπος λειτουργίας μας ,το κατά πόσο ως Αναθέτουσα Αρχή
ασκούμε πλήρως τον ρόλο μας και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορεί να μην έχουμε
πλήρη γνώση και οι υπηρεσίες να κωλυσιεργούν πιθανά διότι δεν έχουν λάβει «εντολή»”.
Σχετικά με την ανάρτηση του εκπροσώπου της ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ κου Γιάννη Κατσαρού,
τόνισε ότι δεν αφορά μόνο την παράταξη της αλλά και το σύνολο των μελών της Ο.Ε. και του
Π.Σ. ,διότι κάποιοι ανάδοχοι θεωρώντας την ΠΣΤΕ άβουλη ,εκβιάζουν και εκφοβίζουν ,εκείνους
που δεν συμφωνούν ή που ζητούν διαφάνεια στις διαδικασίες. Οι ανάδοχοι-υποψήφιοι και
προσωρινοί και τελικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός των οικονομικών και τεχνικών
υποχρεώσεων έχουν και υποχρέωση σεβασμού των θεσμικών οργάνων και των μελών τους και
δη της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία άλλωστε και συνυπογράφουν τη σύμβαση.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, κ. Βουρδάνο,ο οποίος
επεσήμανε ότι οι διαδικασίες που τηρήθηκαν για τη δακοκτονία ήταν σύμφωνες με τις
προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου και τους όρους της διακήρυξης και εξέφρασε την
εμπιστοσύνη του ως προς την τυπική διαδικασία που ακολουθείται από τις υπηρεσίες,η οποία
επισφραγίζεται από την πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Στη συνέχεια περιέγραψε λεπτομερώς
την εξέλιξη της πορείας της διαδικασίας της δακοκτονίας σε όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας,καταλήγοντας ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να ασκούν έλεγχο στον εκάστοτε
ανάδοχο του έργου της δακοκτονίας ,αν δηλαδή τηρεί τους όρους που υπέγραψε στη σύμβασή
του και ότι αρμοδιότητα των υπηρεσιών αλλά και των δήμων είναι να καταγράφουν την πορεία
της δακοκτονίας στην περιοχή τους.

Μετά την τοποθέτηση του κου Δ. Βουρδάνου η κα Μπατζελή επεσήμανε: “οι τρεις διαγωνιστικές
διαδικασίες της Φθιώτιδας ,Ευβοίας και Βοιωτίας ήταν διαφορετικές και δεν μπορεί να νοηθεί ότι
βάση εκείνης της Π.Ε. Φθιώτιδας ακολουθήθηκε η ίδια πορεία. Στην Φθιώτιδα ο ανάδοχος,
ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ , κατοχυρώθηκε βάση της προσφοράς του. Στην Εύβοια στην πρώτη
φάση ο προσωρινός ανάδοχος , ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, επιλέχτηκε με κλήρωση και κατόπιν
μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, οικονομικών και τεχνικών, η Νομική υπηρεσία πρότεινε
στην Ο.Ε. ,δηλ Αναθέτουσα Αρχή, την ανάληψη του έργου από την ΕΔΑΣ. Φυσικά η
ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ έχει προσφύγει κατά της απόφασης μας. Στην Βοιωτία λόγω απουσίας
συμμετοχής δόθηκε στην ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ βάση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση,
όπου στην ουσία είναι ανάθεση έργου διότι άλλωστε ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος
ανάδοχος .Συνεπώς ,η απεικόνιση της Π.Ε. Φθιώτιδας δεν αφορά όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να «παρακαλάμε» για να έχουμε ως
αναθέτουσα αρχή πλήρη στοιχεία ,όπως αυτά αναφέρονται και στην σύμβαση. Να επισημάνω δε
ότι με την σημερινή εισήγηση μας ζητάμε επίσης, το πιστοποιημένο προσωπικό ,των αριθμό των
τρακτέρ και το ποιες περιοχές έχουν κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι έχουν καρποφορία
κάτω του 25%.”

Έπειτα από έναν εποικοδομητικό διάλογο του Προέδρου και των μελών της επιτροπής βγήκε το
συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες ,τα απαραίτητα εκείνα
στοιχεία που τους ζητούνται για τους διαγωνισμούς δακοκτονίας,όπως και έγινε στην προκειμένη
περίπτωση με την άμεση ανταπόκριση της Π.Ε. Φθιώτιδας και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και
με τις λοιπές Π.Ε.στο προσεχές μέλλον.

Αναφορικά με την ανάρτηση που πραγματοποιήθηκε σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και
στρεφόταν εναντίον μέλους της Ο.Ε. και συγκεκριμένα της κας Μπατζελή ,σύσσωμη η
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Ο.Ε.,εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της .Όλοι,πήραν θέση καταδικάζοντας απερίφραστα
τέτοιου είδους συμπεριφορές που προσβάλλουν και υποβαθμίζουν τον θεσμό και το όργανο της
Ο.Ε.,ταυτόχρονα έδωσαν το στίγμα ότι κανείς δεν μπορεί να εκφοβίζει,να απειλεί,να εκβιάζει
μέλη της Ο.Ε.,λόγω διαφορετικής προσέγγισης του όποιου ζητήματος.Στη συνέχεια τόνισαν ότι
πρέπει να προστατευτεί το κύρος της Ο.Ε.και ότι θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους
πάντα ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες με γνώμονα τη διαφάνεια.

Τέλος, η κα Μπατζελή μετά την τοποθέτηση του προέδρου και των μελών της Ο.Ε. πάνω στο
θέμα της ανάρτησης του κ. Γιάννη Κατσαρού, ευχαρίστησε για την στήριξη όλων των μελών της
Ο.Ε. που καταδίκασαν την ανάρμοστη συμπεριφορά του αναδόχου ,με ποινική διάσταση εφόσον
προσπάθησε να εκφοβίσει και να εκβιάσει μέλος της Ο.Ε. και Π.Σ. και με επιπτώσεις στην
πορεία των συμβάσεων τόνισε ότι η Ο.Ε. θα συνεχίσει τις εργασίες της με διαφάνεια, ενώ
κάλεσε τον πρόεδρο να κάνει σαφές στον κ.Κατσαρό τις επιπτώσεις των θέσεων του. Κλείνοντας,
ενημέρωσε ότι ως παράταξη θα δώσει συνέχεια .

«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ – ΕΠΕΙΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Συστατικό στοιχείο της ζωής του λαού και αναφαίρετο δικαίωμα του είναι να αγωνίζεται,
διεκδικώντας την ικανοποίηση των αναγκών του. Να αντιστέκεται στις αντιλαϊκές πολιτικές και τα
μέτρα. Να διεκδικεί καλύτερες προοπτικές για τα παιδιά του.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρεί απολύτως αναγκαία την υπεράσπιση αυτού του απαράγραπτου
λαϊκού δικαιώματος.
Για αυτό καταδικάζουμε το απαράδεκτο νομοθετικό τερατούργημα που κατέθεσε η κυβέρνηση
της ΝΔ, επιδιώκοντας την συκοφάντηση, την ποινικοποίηση, τον περιορισμό και την αποτροπή
των λαϊκών αγώνων. Των κινητοποιήσεων και των διαδηλώσεων.
Πρόκειται για νομοσχέδιο που ουσιαστικά θέτει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε λαϊκή
κινητοποίηση….. Είναι νομοσχέδιο κρατικής τρομοκρατίας, αυταρχισμού και καταστολής, που
θυμίζει χουντικά διατάγματα.
Σε κάθε περίπτωση, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θα κάνουμε ότι μπορούμε να μην εφαρμοστεί…..
Να μη νομιμοποιηθεί στη λαϊκή συνείδηση.
Το οργανωμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα θα το ακυρώσει στην πράξη, όπως έκανε και στο
παρελθόν με παρόμοιους νόμους που θέλανε να βάλουν στο γύψο τη λαϊκή διεκδίκηση.
Ζητήματα που εκκρεμούν για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε, πολιτικά, σκόπιμο και αναγκαίο να υπενθυμίσουμε τα
ανοιχτά ζητήματα, που υπάρχουν, με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί στην διάρκεια των
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
• Η συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της
Οικονομικής Επιτροπής.
• Η ολοκληρωμένη αντίληψη της Οικονομικής Επιτροπής για την συνολική οικονομική
διαχείριση της Περιφέρειας, που προϋποθέτει τακτική ενημέρωση για τις δραστηριότητες του
Περιφερειακού Ταμείου και της Διαχειριστικής Αρχής.
• Η αποσαφήνιση της διαφοράς μεταξύ έργων και υπηρεσιών, που πρέπει να φαίνονται
σε ενιαίο πίνακα κατά Περιφερειακή Ενότητα…. Με σαφή ένδειξη της πορείας μελέτης τους και
της συλλογικής απόφασης που τα ιεράρχησε….. Με αντικειμενικά υπολογισμένο
προϋπολογισμό και όχι ενδεικτικό.
• Η αποσαφήνιση της διαφοράς επειγόντων κα εκτάκτου ανάγκης παρεμβάσεων, από
εκείνες που οφείλουν να γίνονται προγραμματισμένα, σε τακτική και επαναλαμβανόμενη βάση
και ύστερα από διαγωνιστικές διαδικασίες.
• Η αξιολόγηση ύπαρξης διαθέσιμων μηχανημάτων της Περιφέρειας, που μένουν
αναξιοποίητα ή αξιοποιούνται περιορισμένα, όταν διαπιστώνεται πως υπάρχουν μεγάλες
ανάγκες και διατίθενται πολύ μεγάλα ποσά για αναθέσεις εργασιών σε εργολάβους.
• Ο καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών και η εξασφάλιση ενιαίου τρόπου αναφοράς
στην Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση. Κοινή μορφή εντύπων εισήγησης, που θα
διαμορφώνεται και θα τεκμηριώνεται από τους Γενικούς Διευθυντές.
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• Η συγκρότηση επαρκούς νομικής υπηρεσίας στην Περιφέρεια, που θα καλύπτει όλες τις
δικαστικές υποθέσεις, τις ανάγκες στήριξης των υπηρεσιών, αλλά και την λειτουργία των
συλλογικών οργάνων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομιμότητα των αποφάσεων τους…… Η
υποχρέωση της Οικονομικής Επιτροπής, πέρα από την εξουσιοδότηση του αναγκαίου νομικού
συμβούλου κάθε φορά, που πρέπει να γίνεται με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες και τον
καθορισμό της αμοιβής του, επεκτείνεται και στην ουσία των νομικών επιδιώξεων σε κάθε
περίπτωση.
• Η Επανεξέταση του ζητήματος των μαθητικών δρομολογίων και η ενοποίηση της
ακολουθούμενης διαδικασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
• Η ενοποίηση των διαδικασιών της δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες….. Η
μεθόδευση διαδικασίας αξιολόγησης του αποτελέσματος, με άμεση συμμετοχή των
ενδιαφερομένων Δήμων, αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών….. Η ενθάρρυνση για
ενεργοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων στον τομέα της δακοκτονίας.
• 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 Κωπαϊδικού πεδίου.
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 Διοικητική
στο hot spot των Θερμοπυλών και εξασφάλισε την χρησιμοποίηση άλλων 13 στρεμμάτων σε
γειτνιάζουσα περιοχή.
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….
Υπήρξε, ακόμη, πρόθεση για προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Λαμίας, με στόχο την
μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον Δήμο, που αναβλήθηκε επ αόριστόν……
Σε αυτή την βάση…..Ζητάμε να πληροφορηθούμε για το τι άλλαξε ή αλλάζει…. Ποιόν ρόλο
έπαιξε η Περιφέρεια στις συγκεκριμένες αλλαγές και το τι επιδιώκεται, τελικά.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, χωρίς να έχει αυταπάτες για τον ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής στην
διαχείριση του συστήματος…. Προκειμένου να συμβάλλει στην εξασφάλιση διαφανούς και
αδιάβλητης διαδικασίας στην λειτουργία της και για να εξασφαλίσει όσο μπορεί περισσότερα
πράγματα για την εργατική λαϊκή οικογένεια…. Διατυπώνει τα συγκεκραμένα αιτήματα.
Ειδικό ερώτημα
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 23/6/2020, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, είχαμε
θέσει :
Διαπιστώσαμε πως υπάρχουν έργα, που με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
Για τα έργα αυτά, γίνονται διαγωνιστικές διαδικασίες και υπογράφεται σύμβαση με τον
εργολήπτη, που μειοδότησε, σύμφωνα με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Το έργο υλοποιείται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής υπηρεσίας….Αλλά ο εργολήπτης δεν μπορεί
να πληρωθεί….γιατί το έργο είναι αρμοδιότητας του Δήμου και η προγραμματική σύμβαση που
υπογράψαμε ως Περιφέρεια μαζί του, που εγκρίθηκε - μάλιστα - από το Περιφερειακό
Συμβούλιο, θεωρείται από υπηρεσία της Περιφέρειας ελλιπής ή ασύμφορος.
Το εντυπωσιακό είναι πως το ζήτημα αυτό παραμένει εκκρεμές και ο εργολήπτης που ζητά να
πληρωθεί για την δουλειά του θεωρείται ιδιότροπος και ενοχλητικός.
Για το ζήτημα αυτό, που έχει συμβεί κατ επανάληψη και για διάφορους λόγους, έχει ενημερωθεί
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ο κ. Περιφερειάρχης…..
Επειδή αυτή η διαδικασία αποκαλύπτει πλήρη απουσία συντονισμού των υπηρεσιών και λειψό
πολιτικό έλεγχο….
Επειδή υποβαθμίζει και υποτιμά το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή,
καθιστώντας μας συνυπεύθυνους σε παράνομες ενέργειες…..
Ζητάμε να δοθούν γραπτές εξηγήσεις και να αποκατασταθεί η νομιμότητα και φυσικά η
αξιοπιστία της Περιφέρειας.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Περιφερειάρχη πως το θέμα οφείλεται σε λάθος ερμηνεία των
υπηρεσιών και πως θα λυθεί άμεσα….. Πληροφορούμαστε πως το αδιέξοδο παραμένει γιατί
αυτοί που πρέπει να υπογράψουν κινδυνεύουν με καταλογισμό της δαπάνης, που πάσχει
νομικά……
Σε αυτές τις συνθήκες και για να αποσαφηνιστεί η κατάσταση….. ζητάμε να κληθεί η Οικονομική
Υπηρεσία στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και να μας εξηγήσει το τι ακριβώς
πρέπει να γίνει…..

Η κα Μπατζελή σχετικά με τα ειδικά θέματα που έθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση»υποστήριξε
ότι :“μπορεί να θεωρηθεί και οδικός χάρης λειτουργίας και διαχείρισης της ΠΣΤΕ, των
αποφάσεων της καθώς και του εξορθολογισμού του διοικητικού μηχανισμού που περιμένει το νέο
πλάνο λειτουργίας μας .Σε κάθε Ο.Ε. πρέπει να συζητάμε και να αποφασίζουμε για «ένα» από τα
θέματα. Δεν μπορούν τα θέματα αυτά που όλοι μας με το δικό του τρόπο έχει αναδείξει να
μπαίνουν στις «καλένδες της αναμονής».”

«Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος»

Ο κ. Δούρος , Περιφερειακός Σύμβουλος Φωκίδας ,έθεσε τα κάτωθι προ ημερήσιας διάταξης
ερωτήματα στον Πρόεδρο της Ο.Ε.:
1) Τι γίνεται με το έργο της διαγωνίου στη Φωκίδα ;
2)Τι γίνεται με τις απαλλοτριώσεις στο οδικό σημείο Γραβιάς -Βάργιανης;

Ο Πρόεδρος αναφορικά με το πρώτο ζήτημα που έθεσε ο κ. Χρήστος Δούρος, σχολίασε
συνοπτικά ότι θα σταλεί αναλυτική ενημέρωση για τις φάσεις που βρίσκεται το κάθε ένα από τα
επιμέρους τμήματα της λεγόμενης διαγωνίου και ότι στο συγκεκριμένο έργο υπάρχει μία
διαβάθμιση ωριμότητας.Όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις στον οδικό άξονα Γραβιάς -
Βάργιανης ,ανέλυσε λεπτομερώς όλες τις τυπικές διαδικασίες(ένταξη του ανάλογου κονδυλίου
στο προηγούμενο Π.Σ.,απόκτηση δια εξαγοράς στρεμμάτων,υποβολή τευχών δημοπράτησης
από το Υπουργείο,έγκριση από τη διαχειριστική αρχή των τευχών δημοπράτησης )που έχουν
ακολουθηθεί έως την δημοπράτηση του έργου.

Η κα Μπατζελή μετά την τοποθέτηση του πρόεδρου, σχετικά με τα ερωτήματα προ ημερήσιας
διάταξης που έθεσε ο κ. Χρήστος Δούρος τόνισε τα εξής: «τα έργα για τα οποία προτείνονται να
ενταθούν οι διαπραγματεύσεις είναι σημαντικά και δεν υπάρχει διαφωνία από καμία παράταξη,
ενώ εσείς από την θέση σας στην ΕΝ.ΠΕ έχετε την δυνατότητα να προχωρήσετε μεγάλα έργα
που θα δώσουν νέα διάσταση στο δίκτυο υποδομών στην ΠΣΤΕ».

Στο σημείο αυτό η κα Μπατζελή αποχώρησε λόγω προειλημμένων υποχρεώσεων και
την αντικατέστησε ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Πρακτικού 1ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των
δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι επείγει η συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας με σκοπό να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση: του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για
τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 , συνολικού προϋπολογισμού
7.558.624,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω
Δυναμικού Συστήματος Αγορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ.
Διακήρυξης αριθ. 90209_2410/20-5-2020).
Το κατεπείγον της συζήτησης του εν λόγω θέματος, έγκειται στην αναγκαιότητα για την όσο το
δυνατόν γρηγορότερη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας του Β΄σταδίου του Δ.Σ.Α.,
προκειμένου να διασφαλισθεί η μεταφορά η μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων της
ΠΕΒ κατά τη νέα σχολική χρονιά.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 809

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Πρακτικού 1ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των
δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.131068/3983/06-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος τόνισε: “Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ. Το ίδιο ψηφίσαμε και στη διαδικασία δημοπράτησης,
για το λόγο ότι δεν συζητήθηκε το θέμα των μαθητικών δρομολογίων αυτοτελώς ως θέμα στην
Οικονομική Επιτροπή.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/06-07-2020 πρακτικό, της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων
σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023,συνολικού
προϋπολογισμού 14.149.742,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με την χρήση ΕΣΗΔΗΣ.

2.Αποδέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων (σύμφωνα με το σκεπτικό του 1ου
Πρακτικού) και τους εντάσσει στα αντίστοιχα μητρώα ως ακολούθως:
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Α/Α Προμηθευτής
Αριθμός
απάντη
σης

Ημερομηνία και
ώρα απάντησης

Κατηγορία
(Μεταφορικό

μέσο)

1 Α Μ ΝΕΞΟΥΣ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 175904 26/06/2020

16:02:30 Β

2 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ 179522 26/06/2020
15:39:52 Α, Β

3 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΥΙΔ, ΙΩΑΝΝΗΣ 179289 25/06/2020
16:08:59 Δ

4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 179262 25/06/2020
15:28:51 Δ

5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178540 25/06/2020

11:28:58 Δ

6 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178541 24/06/2020

11:37:49 Δ

7 ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 177779 16/06/2020
09:05:15 Δ

8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178495 24/06/2020
11:36:02 Δ

9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 175852 25/06/2020
11:34:57 Β, Γ

10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 177804 25/06/2020
08:44:04 Δ

11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 179051 23/06/2020

19:05:01 Δ

12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 179348 26/06/2020
10:45:25 Δ

13 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178627 25/06/2020
22:34:03 Δ

14 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178580 25/06/2020
21:44:41 Δ

15 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 178281 18/06/2020
18:35:30 Δ

16 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 177787 16/06/2020
10:07:14 Δ

17 ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 178497 20/06/2020
10:28:11 Δ

18 ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 179264 25/06/2020
15:32:38 Δ

19 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178990 23/06/2020
15:03:01 Δ

20 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 179272 25/06/2020

15:41:43 Δ

21 ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179252 25/06/2020
15:17:00 Δ

22 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 177239 16/06/2020
09:16:48 Δ

23 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 179285 25/06/2020
16:07:31 Δ

24 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 178179 18/06/2020
10:22:16 Δ

25 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 179263 25/06/2020
15:30:47 Δ

26 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 178569 25/06/2020
21:21:49 Δ
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27 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178572 25/06/2020

21:28:00 Δ

28
Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

179446 25/06/2020
23:08:49 Α, Β, Δ

29 ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179260 25/06/2020
15:26:48 Δ

30 ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179259 25/06/2020
15:24:29 Δ

31 ΚΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 178263 25/06/2020
21:13:35 Δ

32 ΚΑΛΦΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 178262 25/06/2020
21:18:54 Δ

33 ΚΑΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 179430 25/06/2020
21:16:42 Δ

34 ΚΑΠΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 179434 25/06/2020
21:18:01 Δ

35 ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179181 25/06/2020
12:33:27 Β, Δ

36 ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 179265 25/06/2020
15:36:32 Β, Δ

37 ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 178488 25/06/2020
23:06:21 Δ

38 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179256 25/06/2020
15:22:09 Δ

39 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179413 25/06/2020
16:59:54 Β

40 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 178493 20/06/2020
08:40:42 Δ

41 ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 179344 25/06/2020
13:02:19 Δ

42 ΚΛΟΠΩΔΗΣ ΚΩΝ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 179282 25/06/2020
16:02:33 Δ

43 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΑΒΒΑΣ 179411 25/06/2020
16:58:13 Α, Β

44 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 179410 25/06/2020
16:52:14 Α, Β

45 ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 179445 25/06/2020
22:27:33 Α, Β, Δ

46 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 178216 18/06/2020
12:29:19 Δ

47 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 179290 25/06/2020

16:18:16 Δ

48 ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 179192 26/06/2020
06:39:23 Δ

49 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 178575 25/06/2020
22:02:32 Δ

50 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 178668 25/06/2020
22:57:22 Δ

51 ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 179121 24/06/2020
11:29:05 Δ

52 ΚΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179169 24/06/2020
14:09:30 Δ

53 ΚΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 179191 24/06/2020
15:26:22 Δ
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54 ΚΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 179183 24/06/2020
15:44:09 Β, Γ, Δ

55 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 179349 26/06/2020

08:41:48 Α, Β

56 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 177217 17/06/2020
12:04:13 Δ

57 ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179270 25/06/2020
15:38:09 Δ

58 ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 179283 25/06/2020
16:04:11 Δ

59 ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 179530 26/06/2020
17:17:46 Α, Β

60 ΜΗΤΤΑ ΠΑΓΩΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 176348 25/06/2020
15:13:43 Δ

61 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179443 25/06/2020
21:54:55 Α, Β

62 ΜΠΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 176995 20/06/2020
09:23:34 Δ

63 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 179254 25/06/2020
15:18:57 Δ

64 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 178278 25/06/2020
21:14:11 Β, Γ, Δ

65 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 179033 23/06/2020
18:41:32 Δ

66 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 179280 25/06/2020
15:59:28 Δ

67 ΝΟΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 179288 25/06/2020
16:12:17 Β

68 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178573 25/06/2020

21:31:05 Δ

69 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178989 25/06/2020
21:52:00 Δ

70 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179053 26/06/2020
09:45:42 Δ

71 ΠΑΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 179278 25/06/2020
15:56:07 Δ

72 ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179583 26/06/2020
21:42:49 Β

73 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 178532 25/06/2020
21:24:42 Γ, Δ

74 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179274 25/06/2020
15:46:42 Δ

75 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ 179291 25/06/2020

16:17:03 Δ

76 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ 178529 25/06/2020

22:43:00 Δ

77 ΠΑΠΑΝΕΣΤΗΣ Α ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 177087 26/06/2020
06:42:08 Α, Β

78 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 179271 25/06/2020
15:39:42 Δ

79 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178191 18/06/2020
11:16:47 Δ

80 ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 178514 25/06/2020
21:01:49 Α, Β
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81 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ 178941 26/06/2020
14:43:40 Δ

82 ΠΙΛΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 179279 25/06/2020
15:57:54 Δ

83 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 179386 25/06/2020
15:09:53 Δ

84 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178327 19/06/2020
09:31:21 Δ

85 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178220 18/06/2020
12:48:35 Δ

86 ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 179281 25/06/2020
16:00:44 Δ

87 ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 179284 25/06/2020
16:05:25 Δ

88 ΣΑΛΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178411 24/06/2020
19:11:45 Δ

89 ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 178196 18/06/2020
11:33:52 Δ

90 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 179189 26/06/2020
06:52:48 Δ

91 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 179185 26/06/2020
06:55:57 Δ

92 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 179286 25/06/2020

16:13:40 Δ

93 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 178503 20/06/2020
10:58:17 Δ

94 ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 179276 25/06/2020
15:49:54 Δ

95 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚ 179435 25/06/2020
20:44:16 Δ

96 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 179425 25/06/2020
20:38:19 Δ

97 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 176197 25/06/2020
20:03:34 Δ

98 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ 177942 26/06/2020
20:19:05 Β

99 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178576 25/06/2020

22:26:06 Δ

100 ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 179129 24/06/2020

11:48:05 Δ

101 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178200 23/06/2020
13:24:54 Δ

102 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 179020 25/06/2020
15:37:51 Δ

103 ΣΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178042 22/06/2020
11:49:32 Δ

104 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε 177842 25/06/2020

22:08:10 Β, Γ, Δ

105 ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 178161 18/06/2020
09:13:47 Δ

106 ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 176062 26/06/2020
13:30:33 Δ

107 ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178225 22/06/2020
15:31:14 Δ
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108 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 179068 24/06/2020
22:07:47 Δ

109 ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 179275 25/06/2020
15:48:18 Δ

110 ΤΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 178528 25/06/2020
22:50:44 Δ

111 ΤΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΑΥΡΙΚΟΣ 179001 23/06/2020
15:42:43 Α, Δ

112 ΤΣΙΑΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179287 25/06/2020

16:15:25 Δ

113 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179168 24/06/2020

13:59:43 Δ

114 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 178355 23/06/2020
19:36:58 Δ

115 ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 177797 22/06/2020
10:59:50 Δ

116 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε 177083 25/06/2020
16:40:56 Α, Β, Δ

117 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179308 25/06/2020
10:58:27 Γ, Δ

118 ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 178619 22/06/2020
10:30:14 Γ, Δ

119
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ

177236 26/06/2020
12:02:42 Α, Β, Γ, Δ

120 ΦΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178279 18/06/2020
18:18:30 Δ

121 ΦΡΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 176068 26/06/2020
06:48:00 Δ

122 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179009 25/06/2020

16:11:06 Δ

123 ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179277 25/06/2020
15:51:23 Γ, Δ

Όπου οι κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 96276/2990/27-05-
2020 Διακήρυξη «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», είναι:

Α. Λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50 θέσεων
συνολικά στις αστικές γραμμές.
Β. Μικρό Λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως 50
θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές.
Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης έως 8 θέσεις για Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Δ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ

3.Απορρίπτει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς (σύμφωνα με το σκεπτικό του 1ου Πρακτικού) ως
ακολούθως:

Α/Α Προμηθευτής
Αριθμός
απάντησ

ης
Ημερομηνία και
ώρα απάντησης Παρατηρήσεις

1 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178006 17/06/2020 12:03:15

Απορρίπτεται. Δεν έχει
υποβάλει αίτηση συμμετοχής

(ΕΕΕΣ)
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2 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ ΣΟΦΙΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ 178574 25/06/2020 21:34:03

Απορρίπτεται. Μη έγκυρη
ψηφιακή υπογραφή, δεν είναι

σκληρής αποθήκευσης.

3
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

177926 16/06/2020 18:25:45
Απορρίπτεται. Δεν έχει

υποβάλει αίτηση συμμετοχής
(ΕΕΕΣ)

4 ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 179335 25/06/2020 12:45:02

Απορρίπτεται. Δεν έχει
υποβάλει αίτηση συμμετοχής

(ΕΕΕΣ)

4.Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο με την αποστολή
προσκλήσεων υποβολής τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 810

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για
τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 , συνολικού προϋπολογισμού
7.558.624,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω
Δυναμικού Συστήματος Αγορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ.
Διακήρυξης αριθ. 90209_2410/20-5-2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.131112/3451/06-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε: “Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ. Το ίδιο ψηφίσαμε και στη διαδικασία
δημοπράτησης, για το λόγο ότι δεν συζητήθηκε το θέμα των μαθητικών δρομολογίων αυτοτελώς
ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 1/6-7-2020, πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την «ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 7.558.624,55 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
[χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ(€)] που αφορά στην αξιολόγηση
των αιτήσεων συμμετοχής στον εν θέματι διαγωνισμό.
2.Αποδέχεται και εγγράφει τους αναφερόμενους οικονομικούς φορείς στο Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΣΑ ) για την «ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023»
όπως αναλύεται στον κατωτέρω Πίνακα 1:
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Α/Α Προμηθευτής
Αριθμός
απάντησης

Ώρα
απάντησης

1 ΑΝΑΓΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ,ΗΛΙΑΣ 180016 02/07/20 12:21
2 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 180216 02/07/20 09:02
3 ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ 179757 29/06/20 14:46
4 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ 178952 30/06/20 08:21
5 ΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ 179845 30/06/20 08:27
6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 176907 29/06/20 23:42

7
ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 174864 16/06/20 18:21

8 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 180217 02/07/20 09:07
9 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 180220 02/07/20 09:11
10 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 177450 02/07/20 09:12
11 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179645 28/06/20 19:53
12 ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 177941 16/06/20 20:34
13 ΚΟΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 179641 28/06/20 18:40
14 ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝ,ΑΝΔΡΕΑΣ 180222 02/07/20 11:26
15 ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178005 17/06/20 11:55
16 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 177367 12/06/20 21:35
17 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ 179763 29/06/20 15:04
18 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ 180223 02/07/20 09:29
19 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 175856 02/07/20 11:42
20 ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180228 02/07/20 09:33
21 ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 179761 29/06/20 15:00
22 ΠΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ 177742 17/06/20 19:14
23 ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180230 02/07/20 09:38
24 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ,ΜΕΛΕΤΙΟΣ 176820 02/07/20 09:47
25 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 180232 02/07/20 09:51
26 ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 180233 02/07/20 10:04

27
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 179837 29/06/20 22:50

28 ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΑΣ 180238 02/07/20 10:21
29 ΤΑΧΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ 180240 02/07/20 10:26
30 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 177946 16/06/20 22:29

31
ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε 175258 17/06/20 13:56

32 ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 177389 17/06/20 17:31

33

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 177365 12/06/20 20:48

34

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 176839 11/06/20 21:47

Οι συγκεκριμένοι ανωτέρω υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα και με το ανωτέρω σκεπτικό,
καθώς οι αιτήσεις συμμετοχής κρίθηκαν πλήρεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της
διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 811

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 24/30-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΔΑ: 67ΤΕ7ΛΗ-ΨΚΦ



Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ.24/30-06-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 812

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 116856/3590/19-6-2020 αιτήσεως της κ.
Τσικτσίρη Μαρίας του Τηλεμάχου, μισθώτριας του κυλικείου της Π.Ε. Ευβοίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.118513/3633/22-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Τα αιτήματα είναι βάσιμα….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 116856/3590/19-6-2020 αίτησης της κ. Τσικτσίρη Μαρίας
του Τηλεμάχου, μισθώτριας του κυλικείου της Π.Ε. Ευβοίας.
Α) Την απαλλαγή καταβολής του μισθώματος για το διάστημα από 16-3-2020 έως 24-5-2020,
στο οποίο τα κυλικείο παρέμεινε κλειστό λόγω καραντίνας.
Β) Την καταβολή του 60% του μισθώματος για το διάστημα από 25/5/2020 έως και 30-6-2020
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4690/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 813

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης 1 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο ««Παροχή υπηρεσιών έλεγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε.Εύβοιας για το Τμήμα Γ’
(Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού) και Τμήμα Ε’ (Δήμος Σκύρου)».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.125011/3829/30-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Είναι η τραγική κατάληξη του αποσπασματικού και της διαδικασίας
δακοκτονίας χωρίς συγκεκριμένο προσανατολισμό …..
Κατά την άποψη μας οι πολιτικές ευθύνες είναι ολοφάνερες…. Όπως ολοφάνερη είναι και η
λαθεμένη ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής, που οδηγήθηκε στην λήψη αποφάσεων χωρίς
προοπτική.
Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την εισήγηση που καταλήγει πως δεν θα γίνει δακοκτονία σε μια
ολόκληρη περιοχή….
Η πολιτική επιλογή από την πλευρά της Περιφερειακής Διοίκησης στην εκπόνησης σχεδίου
δακοκτονίας, με τον τρόπο που οδήγησε την κατάσταση….. θα έπρεπε να συνοδευόταν και από
προτάσεις του Γενικού Διευθυντού και της πολιτικής ηγεσίας για άμεση δράση ώστε να γίνει
προσπάθεια δακοκτονίας έστω και καθυστερημένα….
Αυτή την εισήγηση την ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ….”

Ο κ. Μπέτσιος παίρνοντας το λόγο έθεσε την εξής ερώτηση: “Μετά το άγονο του διαγωνισμού
σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ως περιφερειακή αρχή, προκειμένου να εκτελεστεί το
έργο;” Συμπληρώνοντας: “Πρέπει γρήγορα να υπάρξει συμφωνία για τον τρόπο που θα στηθούν
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οι δακοπαγίδες, όπως γινόταν στο παρελθόν. Η ΔΑΟΚ σε συνεργασία με το συνεταιρισμό να
καταρτίσουν πρόγραμμα λόγω πυκνότητας των ελαιοδέντρων. Μπορεί να αυξηθεί κατά τι ο Π/Υ
για να είναι ο αριθμός έγκυρος. Σας είχαμε τονίσει, όταν εγκρίθηκαν οι ψεκασμοί ότι θα υπάρξει
πρόβλημα με τις δακοπαγίδες.
Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ έχει κάνει προσφυγή με δικάσιμο 27/7/2020. Να
θεωρήσουμε ότι η καθυστέρηση για τις δακοπαγίδες θα καθυστερήσει και τους πραγματικούς
ψεκασμούς;
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ .”

O κ.Βουρδάνος κάνοντας μία σύντομη αναφορά στις δύο προηγούμενες άγονες διαγωνιστικές
διαδικασίες,δήλωσε ότι οι υπηρεσίες των Π.Ε. με τους νέους τομεάρχες θα καλύψουν τις
περιοχές της Β.Εύβοιας και Δήμου Σκύρου κατά το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό από πλευράς
τοποθέτησης παγίδων και παρακολούθησης δακοπληθυσμών. Παράλληλα,υπογράμμισε την
αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου των συνεταιρισμών και την ανάληψη από μέρους τους της
διαδικασίας της δακοκτονίας σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έκλεισε σχολιάζοντας
ότι ευελπιστεί να εξελιχθεί ο ρόλος των συνεταιρισμών στα επόμενα χρόνια.

O κ.Αναγνωστάκης ψήφισε Λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/23-06-2020 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ««Παροχή υπηρεσιών έλεγχου των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε.Εύβοιας
για το Τμήμα Γ’ (Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού) και Τμήμα Ε’ (Δήμος Σκύρου)».
διαγωνισμού, το οποία και επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

2.Ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας
όπως αυτή διατυπώνεται στο ανωτέρω πρακτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 814

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.120652/3714/24-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
A) τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορούν σε παροχή
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υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις (προσθήκη νέων οικισμών στα
δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω αλλαγής σχολικών μονάδων), όπως
αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ. ΔΡΟΜ. ΠΟΣΟ ΣΕ

ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ 285,1006 1.363,09 38/10-5-2020
39/17/6/2020

19SYMV0059507
99

2 ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1018 1.691,31 89/18-05-2020 19SYMV0060855
39

3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 428,165,
217 3.611,90 23/7-5-2020,

7Π/11-6-2020
20SYMV0064204

97

4 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

114,117,12
1,122,125,
157,688,72
6,727,908,
322,347,55
6,701,703,
705,711,72
8,143,160,
161,167,16
8,744,745,
284,318,71
5,720,190,
193,196,20
1,202,220,
234,732,73
4,735,752,
858,126,12
7,133,137,
836,109,16
3,369,257,

261

119.663,77 491/23-6-2020

19SYMV0059796
92

19SYMV0061020
13

20SYMV0061927
39

20SYMV0064386
78

B)Τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορούν σε παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις (προσθήκη νέων οικισμών στα
δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω αλλαγής σχολικών μονάδων), όπως
αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ. ΔΡΟΜ. ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 900,901,911 4.322,09 20/5-5-2020
21/26-6-2020

19SYMV0043018
88

2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΕ 32,38 7.590,66 1305/31-5-

2020

18SYMV0042210
81

19SYMV0045897
28

19SYMV0050805
17

19SYMV0061022
52

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 815
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση: πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
κατακύρωση του έργου: «Κοπή Κλαδιών και Χόρτων στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.122456/3238/26-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε : “Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ με την παρατήρηση ότι οι εισηγήσεις να είναι
αναλυτικότερες. Συγκεκριμένα, να αναγράφουν ακριβώς, σε ποιες περιοχές θα γίνουν οι
καθαρισμοί των χόρτων και κλαδιών.”

Ο κ.Δούρος παίρνοντας το λόγο σχολίασε ότι ψηφίζει την εισήγηση αλλά ότι θεωρεί αναγκαία
την τεχνική περιγραφή των περιοχών όπου πραγματοποιείται κάθε φορά η κοπή των κλαδιών
και χόρτων,προκειμένου να έχουν πληρέστερη εικόνα.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε:“Διερωτόμαστε πόσοι εργολήπτες προσκλήθηκαν….. Αν η υπηρεσία
έκανε ότι έπρεπε…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/25-06-2020 πρακτικό αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κοπή Κλαδιών και Χόρτων στο Οδικό
Δίκτυο της Βοιωτίας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας».σχετικά με την αποσφράγιση &
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.Κατακυρώνει το ανωτέρω έργο στην εταιρεία «Γ.Ε.Μ.Ε.Κ. Τεχνική Εταιρεία-ΛΟΥΚΑΣ
ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με προσφερόμενη τιμή 72.166,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 816

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά την
διαπραγμάτευση για την μίσθωση μηχανημάτων, για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους
2020, συνολικού προϋπολογισμού 80.463,60 € ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.121176/2018/24-06-
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 ανέφερε:“Διερωτόμαστε πόσοι εργολήπτες προσκλήθηκαν…..
Αν η υπηρεσία έκανε ότι έπρεπε….
Μας κάνει εντύπωση που λείπουν οι ντόπιοι εργολήπτες…
Πριν αποφασίσουμε….να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Κατακυρώνει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Παροχή Γενικών Υπηρεσιών
για τη Μίσθωση Μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2019» της Π.Ε.
Φωκίδας», συνολικού ποσού 80.463,60 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής (αριθμ. πρωτ.
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Διακήρυξης οικ. 191695/2874/27-08-2019(ΑΔΑΜ:18PROC003568730), στην
εταιρεία,«ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ»-οδός Κυψέλης 22-16452-Αργυρούπολη , με τιμή
προσφοράς 73.182,32 € με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 817

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του
διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.122204/4104/25-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α. τη διενέργεια συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής
ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”,
προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα έτος, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον .ΚΑΕ 1111, περί προμήθειας γραφικής ύλης.
β. το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 818

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια και
τοποθέτηση επί τόπου του έργου, ενός Μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA, τάσεως 20/0,4 kV,
για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής Βίστριζας”, συνολικού ποσού 30.000,00€ με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού,της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.123582/4131/29-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α.Τη διενέργεια συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, ενός Μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA,
τάσεως 20/0,4 kV, για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής Βίστριζας”, συνολικού ποσού 30.000,00
€ με ΦΠΑ, με τα εξής στοιχεία:

CPV: [45232221-7] Υποσταθμός Μετασχηματιστών

Ειδικός Φορέας - Κ.Α.Ε. - Τίτλος
Κ.Α.Ε. :

:071/9779.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν
κατονομάζονται ειδικά
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β.Τους όρους της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 819

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 πρακτικών της επιτροπής και ανάδειξη μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για
τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.124526/4157/26-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/18-6-2020 2/22-6-2020 και 3/26-6-2020 πρακτικά της επιτροπής
διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες
της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00€ με Φ.Π.Α.“, που αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

2.Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις
ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, για το τμήμα 1 την εταιρεία “TAILORS BIOMHXANIA ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΕ”, η οποία προσέφερε αναλυτικά:

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα
Τιμή

μονάδας
(€)

Μερική
Δαπάνη

(€)

Ολική
Δαπάνη

(€)

Τμήμα 1: Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών

1 Λευκό ακρυλικό χρώμα
διαγράμμισης οδών kgr 78.150,19 1,28 100.032,24€

Δαπάνη υλικών 100.032,24

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 24.007,74

Συνολική Δαπάνη Υλικών 124.039,98

Για το τμήμα 2, την εταιρεία ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε., η οποία προσέφερε αναλυτικά:

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα
Τιμή

μονάδας
(€)

Μερική
Δαπάνη

(€)

Ολική
Δαπάνη

(€)

Τμήμα 2 : Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια

2 Υάλινα αντανακλαστικά
σφαιρίδια kgr 30.000 0,56

16.800,00

Δαπάνη υλικών
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%

16.800,00
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Συνολική Δαπάνη Υλικών 4.032,00

20.832,00

Για το τμήμα 3 την εταιρεία “TAILORS BIOMHXANIA ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ”, η οποία προσέφερε
αναλυτικά:

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα
Τιμή

μονάδας
(€)

Μερική
Δαπάνη

(€)

Ολική
Δαπάνη

(€)

Τμήμα 3 : Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών

3 Διαλυτικό χρώματος
διαγράμμισης οδών λίτρα 4.000 1,10

4.400,00

Δαπάνη υλικών 4.400,00

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 1.056,00

Συνολική Δαπάνη Υλικών 5.456,00

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι)
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 820

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρακτικών συνεδρίασης 1 & 2 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων
μονάδων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πισσώνα»,(CPV:44211000-2
Προκατασκευασμένα κτίρια), προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ),Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.124505/3817/29-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ.1/15-06-2020 και 2/17-06-2020 πρακτικά συνεδρίασης της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού :«Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο
προκατασκευασμένων μονάδων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πισσώνα»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ),Π.Ε.
Εύβοιας,που αφορούν την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών
και οικονομικών προσφορών.
2.Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «KMS BUILDINGS Α.Ε» για τους λόγους που
αναφέρονται στο υπ’αριθμ. 1/15-06-2020 πρακτικό συνεδρίασης .
3.Εγκρίνει :
α.ως προσωρινό ανάδοχο της εταιρείας «ΕΥΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ», με συνολική τιμή
προσφοράς το ποσό των 31.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α (39.308,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
24%).
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β.Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 821

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου σύμβασης: «Προμήθειας υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες των μηχανημάτων της ΠΕΒ»,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.125545/3321/30-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τρίμηνη παράταση, ως προς το φυσικό αντικείμενο με τους ίδιους οικονομικούς
όρους της αριθ. 181605_5164/2-8-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΖ87ΛΗ-ΕΗΠ, ΑΔΑΜ: 18SYMV0035255009)
σύμβασης με το πρατήριο υγρών καυσίμων ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ για την
«προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των μηχανημάτων της ΠΕΒ» και χωρίς να αλλάξει
το συνολικό συμβατικό ποσό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ΠΕΒ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 822

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το
έργο «Αποκατάσταση βλαβών-τεχνικά-ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου
Αγράφων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ , Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.121828/1863/25-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/10-03-2020 (ολοκληρώθηκε 11-06-2020) πρακτικό του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών-τεχνικά-
ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αγράφων» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ , Π.Ε. Ευρυτανίας.
2.Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα τέσσερα και πενήντα
ένα τοις εκατό (44,51%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 823

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του υποέργου
"Επισκευή και Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου" Π.Ε.
Ευρυτανίας,του έργου «Επισκευή , Συντήρηση και Εκσυχρονισμού Κτιριακών Υποδομών
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.118903/1827/23-06-
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
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Α.Εγκρίνει:
α.Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση
κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου», προϋπολογισμού 120.000,00€ με Φ.Π.Α,
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με
ενάριθμο) 2017ΕΠ56600002 με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του
Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου
95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016) &
β. Τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
Β.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
Γ.Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της, να
εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:
1.Να προβεί στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία
(τα μέλη της Επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο προϋπολογισμός
του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η Επιτροπή διαγωνισμού θα είναι
(3) τριμελής.
2.Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και τη μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, εάν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να
αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
3.Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως ορίζει
το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.
4.Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της διακήρυξης.
5.Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, το σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της
διακήρυξης.
6.Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού σε όλους
τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.
7.Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός ανάδοχος,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.i) της διακήρυξης.
8.Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
9.Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
10.Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
4.2.δ) της διακήρυξης.
11.Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά (ή Υ/Δ
οψιγενών μεταβολών), να του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να
τον καλεί για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της
διακήρυξης.
Δ.Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια κλήρωσης σε
περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες).

ΑΔΑ: 67ΤΕ7ΛΗ-ΨΚΦ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 824

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Π.Ε.Εύβοιας» ,προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.125624/3821/Φ.Ε./30-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α.Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του υποέργου με τίτλο «Συντήρηση Οδικού
Δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022»προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α., του
έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.Εύβοιας»,που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600002), με ανοικτό
διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016).
β.Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

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

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

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

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

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

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

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

άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να

συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 825

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α)τευχών δημοπράτησης και β)δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση
Τμήματος Επαρχιακής Οδού Σπερχειάδας - Λευκάδας», προϋπολογισμού 330.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.124901/6887/30-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α.Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
β.Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί :
Α)τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Β)τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη
διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών
στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση αποδοχής αιτήματος
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της
στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α
διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο
4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων,
άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον
χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για
υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και
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πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3
διακήρυξης-Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και
ειδοποίηση και παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και
διαβίβαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της
υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και
φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 826

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τεχνικών -
Κρασπεδόρειθρων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και κατακύρωση
της σύμβασης,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.125843/1923/30-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.2/17-06-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο
«Κατασκευή Τεχνικών -Κρασπεδόρειθρων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας»,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.
2.Κατακυρώνει την σύμβαση,στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» με
Α/Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 146124 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τέσσερα
τοις εκατό (54,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88204.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 827

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης οδού
Πρόδρομος – Ζάλτσα»,προεκτιμώμενης αμοιβής: 1.146.951,61 € χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2815/126016/30-06-
2020έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 76225 για την
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης οδού Πρόδρομος –
Ζάλτσα»,προεκτιμώμενης αμοιβής: 1.146.951,61 € χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, που αφορά στην
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και στη Σταθμισμένη Βαθμολογία των Τεχνικών –
Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, από την οποία προκύπτει η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη Βελτίωσης οδού Πρόδρομος – Ζάλτσα» την ένωση οικονομικών φορέων με Α/Α
Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 90352: «‘Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ’ - ‘Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ’ –
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‘ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ’» µε προσφορά 189.496,33 Ευρώ προ
Φ.Π.Α. και απροβλέπτων, ήτοι µε γενική τεκμαρτή έκπτωση 81,00% και σταθμισμένη
βαθμολογία προσφοράς U= 91,50.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 828

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράκαμψη
Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας»,της Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
118710/3619/Φ.Ε./23-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος τόνισε : “Είναι η 10η παράταση για το συγκεκριμένο έργο. Στη διάρκεια της
θητείας μας ψηφίσαμε θετικά σε δύο παρατάσεις λόγω της σημασίας του έργου της παράκαμψης
των Λ. Αιδηψού για τη βόρεια Εύβοια. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες που πρέπει να αναληφθούν.
Καταψηφίζουμε την εισήγηση.”

Ο κ.Χρονάς δήλωσε : “Βάσιμοι οι λόγοι που προβάλλονται σαν αιτίες για την παράταση…… Δεν
έχουμε αντίρρηση.
Σημειώνουμε, επίσης πως η καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου οφείλονται σε πλημμέλειες
της μελέτης και λειψό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών… που πρέπει επιτέλους να
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.”

Ο κ. Αναγνωστάκης υπογράμμισε: “Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ταλανίσει την τοπική
κοινωνία της Ν.Α.Εύβοιας και ιδιαίτερα τα Λουτρά Αιδηψού.Θα συμφωνήσουμε με την εισήγηση
για παράταση περαίωσης των εργασιών για τελευταία φορά και θα εκφράσουμε την παράκληση-
παρότρυνση προς εσάς κε Πρόεδρε να πιέσετε τον ανάδοχο και τις υπηρεσίες να ολοκληρώσουν
τις εργασίες πριν την εκπνοή της χρονικής παράτασης που δίνεται.”

Ο κ.Δούρος παρατήρησε : “Λόγω της αναγκαιότητας του έργου«Παράκαμψη
Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας» ,συμφωνούμε με την εισήγηση αλλά ότι πρέπει να είναι η
τελευταία παράταση για να ολοκληρωθεί επιτέλους το εν λόγω έργο”

Ο Πρόεδρος σχολίασε ότι οι αιτίες καθυστέρησης μοιράζονται στον ανάδοχο ,στη μελέτη που
ήθελε βελτιώσεις και σε ένα ποσοστό σε αντικειμενικές συνθήκες όπως έχουν περιγραφεί ενώ
σημείωσε ότι σήμερα το έργο δουλεύεται και σύντομα θα παραδοθεί στους πολίτες.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράκαμψη
Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας»,μέχρι 31-10-2020 για τους βάσιμους λόγους που παρατίθενται
στο υπ’ αρ. 118112/3587/22-06-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 829

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017»,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το
υπ’αριθμ.οικ.122884/3752/Φ.Ε./26-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
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Ο κ.Χρονάς σχολίασε:“Βάσιμοι οι λόγοι που προβάλλονται σαν αιτίες για την παράταση…… Δεν
έχουμε αντίρρηση.”

Η κα. Αναγνώστου δήλωσε αποχή.

Ο κ.Δούρος εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει
εξαιτίας των διαδικασιών της ΔΕΗ,με την μετακίνηση των στήλων της και πρότεινε μία
αναλυτική συζήτηση με τη διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των
έργων για να μην βαλτώνουν.

Ο Πρόεδρος συμφώνησε και υπερθεμάτισε.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017» μέχρι την 16η -01-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 830

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης:
«Μελέτη για την Κατασκευή της Γέφυρας Βίστριζας και Προσβάσεων αυτής», συμβατικής
αμοιβής 78.981,00 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.126113/6966/30-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς σχολίασε:“ Βάσιμοι οι λόγοι που προβάλλονται σαν αιτίες για την παράταση…… Δεν
έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης:«Μελέτη για
την Κατασκευή της Γέφυρας Βίστριζας και Προσβάσεων αυτής»,Π.Ε.Φθιώτιδας,συμβατικής
αμοιβής 78.981,00 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ,λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της
“Γεωτεχνικής έρευνας”, μέχρι 06-11-2020, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 831

ΘΕΜΑ 21ο:Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 476/14-04-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μόνο σε ότι αφορά την εκ νέου έγκριση των όρων της
δημοπρασίας σύμφωνα με το νέο σχέδιο διακήρυξης του έργου :<<Βελτίωση Συνδετήριου
Οδικού Κόμβου Περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε.Φωκίδας>>,προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.127452/2323/01-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς σχολίασε:“ Ζητάμε να αποσαφηνιστεί η τροποποίηση που προτείνεται…..
Αυτό αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της ψήφου μας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Τροποποιεί την υπ. αρίθμ 476/14-04-2020 απόφασή της μόνο σε ότι αφορά την εκ νέου έγκριση
των όρων της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 832

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο:Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1775/2018 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2864/2018
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης δαπανών
υπηρεσιών και προμηθειών για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.120845/4035/24-06-
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 μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1775/2018 (ΑΔΑ:7ΣΦ97ΛΗ-56Ε) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα τις δαπάνες με α/α 4 και 5, όπως αποτυπώνονται
κατωτέρω:

4

Παροχή υπηρεσίας
Αποσυναρμολόγησης,
συναρμολόγησης,
συσκευασίας,
μεταφοράς και

συναρμολόγησης
επίπλων, εξοπλισμού

και αρχείων της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, που θα
μεταστεγαστεί σε νέο
ακίνητο επι της οδού

τέρμα
Παπαποστόλου.

“ALPHA
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ”

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 059268477
ΔΟΥ:Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Λεωνίδου
64 - Λαμία

1623/16-7-
2018

ΑΔΑ:
697Η7ΛΗ-ΙΗ1

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:082
9

Αρ.
Δέσμευσης:
3618/19-7-

2018

ΑΔΑ:
6ΧΛΨ7ΛΗ-

8ΥΟ

ΑΔΑΜ:
18REQ003334

025

10.912,00€

5

Παροχή υπηρεσιών
Αποσυναρμολόγησης,
συναρμολόγησης,
μεταφοράς των

ραφιών
αρχειοθέτησης

(ντέξιον) της Δ/νσης
Μεταφορών &

Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, που θα
μεταστεγαστεί σε νέο
ακίνητο επι της οδού

τέρμα
Παπαποστόλου.

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ

ΑΦΜ:149819109
ΔΟΥ: Λαμίας

Ταχ. Δ/νση: Προύσης
1 & Στυλίδος - Λαμία

1623/16-7-
2018

ΑΔΑ:
697Η7ΛΗ-ΙΗ1

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:089
9

Αρ.
Δέσμευσης:
3619/19-7-

2018

ΑΔΑ:
ΩΩΚΞ7ΛΗ-Σ29

ΑΔΑΜ:
18REQ003464

764

2.827,20€
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Β) Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2864/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., που αφορά στην κάτωθι δαπάνη,

για τον λόγο ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους
για την οποία έγιναν και οι δεσμεύσεις των χρημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 833

ΘΕΜΑ 23ο: α)«Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής»
β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) Οικονομικού Έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.121857/3744/26-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2020,ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ

Σ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Α/Α Δαπάνη Προμηθευτής

Απόφαση
Έγκρισης
Δαπάνης

Οικονομικής
Επιτροπής

Ε.Φ.
Κ.Α.Ε.

Απόφαση
Δέσμευσης Ποσό (€)

1

Παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς και

παραμετροποίησης
δέκα (10) περίπου
υπολογιστών μαζί με
τους εκτυπωτές τους,
καθώς επίσης και την
παραμετροποίηση των
συσκευών ARKOON
στην Π.Σ.Ε. και στο
κεντρικό site του
Υπουργείου για τη

διασύνδεση μα το on -
line σύστημα.

NETBULL
Υπηρεσίες

Πληροφορικής ΕΠΕ

ΑΦΜ: 800508497,
ΔΟΥ: Καλλιθέας,
Ταχ. Δ/νση: Ελ.
Βενιζέλου 16 -
Καλλιθέα, Τ.Κ.

17676

2671/3-12-2018

ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ

Ε.Φ.:
073

ΚΑΕ:
0899

Αρ. Δέσμευσης:
4702/7-12-

2018

ΑΔΑ:
7Χ427ΛΗ-8ΨΕ

1.116,00€
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1

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας του
Παναγιώτη Μαστρογιάννη
και του Ιωάννη Γερογιάννη
υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας από
22 Ιουλίου 2020 έως 7
Αυγούστου 2020 και αφορά
ελέγχους-αυτοψίες σε
βιομηχανικές-βιοτεχνικές
μονάδες και αρτοποιεία στη
Σκύρο.
Πρωτογενές αίτημα 2794/24-
6-2020 της Δ/νσης
Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073
.0719.01

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

139,14 64.365,99
19.263,5

3

44.963,32

2

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας του
Παναγιώτη Μαστρογιάννη
και του Ιωάννη Γερογιάννη
υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας από
22 Ιουλίου 2020 έως 7
Αυγούστου 2020 και αφορά
ελέγχους-αυτοψίες σε
βιομηχανικές-βιοτεχνικές
μονάδες και αρτοποιεία στη
Σκύρο.
Πρωτογενές αίτημα 2794/24-
6-2020 της Δ/νσης
Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073
.0722.01

Έξοδα
διανυκτέρευση
ς στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717

240,00 19.622,00

7.390,00

11.992,00

ΣΥΝΟΛΟ 379,14 83.987,99 26.653,5
3 56.955,32

Β.Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722 ως εξής:

Ορίζεται υπόλογος ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης του Ιωάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας για την διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω
πίνακα της παρούσας εισήγησης περί εξειδίκευσης της πίστωσης.
Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη εξόδων μετακίνησης
(χιλιομετρική αποζημίωση, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή) δικής του και του Ιωάννη
Γερογιάννη υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας η οποία προγραμματίζεται από
22 Ιουλίου 2020 έως 7 Αυγούστου 2020 και αφορά ελέγχους-αυτοψίες σε βιομηχανικές-
βιοτεχνικές μονάδες και αρτοποιεία στη Σκύρο.

Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 31/10/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 834
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ΘΕΜΑ 24ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020,Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.124960/3824/30-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2020,ως κατωτέρω:

Α
/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια υλικών για
την αντικατάσταση του
καλωδίου κωδικοποιητή
του κινητήρα και του
επιτηρητή φάσεως για
τους ανελκυστήρες του
κτιρίου της ΠΕ Εύβοιας.
Έγγραφο
119676/3677/23-06-2020
του τμήματος
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.13
29

Προμήθεια
ειδών
συντήρησ
ης
επισκευής
κάθε
είδους
λοιπού
εξοπλισμο
ύ

240,00 5.000,00

1.762,00

2.998,00

2

Δαπάνη για τον ετήσιο
έλεγχο
συντήρησης,αναγόμωση
ς,υδραυλικών δοκιμών
των 130
τμχ.πυροσβεστήρων του
Μεγάρου της
Π.Ε.Εύβοιας
20REQ006922856
Έγγραφο
89525/2841/24-06-2020
του τμήματος
Προμηθειών της
Π.Ε.Εύβοιας

02.02.073.08
69 Αμοιβές

για
συντήρησ
η και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμο
ύ

1.580,00

3
Δαπάνη συντήρησης των
δεκατεσσάρων (14)
κλιματιστικών μονάδων 421,60 25.800,00 4.519,97
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τύπου split και δύο (2)
τύπου ντουλάπας
δαπέδου στο Μέγαρο της
Π.Ε.Εύβοιας έγγραφο
121116/3726/24-06-2020
του τμήματος
Προμηθειών της
Π.Ε.Εύβοιας

02.02.073.08
69

Αμοιβές
για
συντήρησ
η και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμο
ύ

19.278,43

4

Δαπάνη για την
πληρωμή Τελών Χρήσης
(Ε.Τ.Χ.),για τα
μηχανήματα Έργων
(Μ.Ε) ιδιοκτησίας
Π.Ε.Ευβοίας-Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος για το
έτος 2020
20REQ006928964
Έγγραφο
121198/3676/24-06-2020
της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων

02.02.073.08
99

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

3.500,00
154.587,5

0

96.470,05

54.617,45

ΣΥΝΟΛΟ 5.741,60 185.387,5
0

117510,48 62.135,42

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

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής Προστασίας
ΚΗΗ 6146 που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ. οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"

χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
116039/3512/18-6-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.9
459.01 Διάφορα

έργα. 176,00 456.216,0
7 111.581,8

6

344.458,21

ΣΥΝΟΛΟ 176,00 456.216,0
7 111.581,8

6
344.458,21

3.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ.
02073) έτους 2020 ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή
χρηματικού ποσού
λόγω δικαστικής
απόφασης στη
<<ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ>>
ΑΦΜ 094250001
Έγγραφο AAΔΕ
7330/11-05-2020 της
Δ/νσης
Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού

02.02.073.3
199

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 21.000,00 248.224,37

2.446,50
224.777,8

7

ΑΔΑ: 67ΤΕ7ΛΗ-ΨΚΦ



της ΠΕ Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 21.000,00 248.224,37 2.446,50
224.777,8

7

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 835

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020, Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.124921/2072/30-06-
2020έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής
δικηγόρου ο
οποίος θα

εκπροσωπήσει
την «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
στο Μονομελές

Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της
23ης Ιουλίου
2020 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή

ορισθείσα, με την
εντολή να

αποκρούσει την
από 27 Ιουλίου
2013 και με
αριθμό

δικογράφου
ΠΡ60/29 Ιουλίου
2019 προσφυγή
της Svitlana

02.04.073
.0871.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
482,36 35.000,00 16.562,72 17.954,92
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Lukach
σύμφωνα με την

αριθμ. ΤΤ.
102682/468/16.0
6.2020 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 836

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.125864/3323/30-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ. Μπέτσιος επεσήμανε τα εξής:“Καταψηφίζουμε το σημείο Α1 της εισήγησης που αφορά
«Δαπάνη 300.000Ε για πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος για ανάγκες άρδευσης της Κωπαΐδας» για
τους εξής λόγους: α. Δεν έχει γίνει η συζήτηση στο Π.Σ. για το μείζον θέμα της Κωπαΐδας. β. δεν
υπάρχει καμιά πολιτική για εγκατάσταση ΑΠΕ ( πχ φωτοβολταϊκά) για μείωση του ενεργειακού
κόστους των αγροτών. Στις περιοχές γύρω από την Κωπαΐδα έχουν τοποθετηθεί αρκετά Φ/Β και
αιολικά πάρκα από ιδιώτες και η Κωπαΐδα που είναι αναπτυξιακός πόλος ,δεν έχει σχεδιαστεί να
ενταχτούν ενεργειακοί κόμβοι για την μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και ορθολογικής
διαχείρισης της παραγωγής.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

Πληρωμή δαπάνης
ηλεκτρικού ρεύματος για
ανάγκες άρδευσης της
Κωπαΐδας, σύμφωνα με
τον Ν.4075/2012,αρθρο
58 παρ. 8 και Ν.4250/14
αρθρο 13.

02.05.073.5429
02

Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ) 300.000,00 1.091.493,96 679.067,62 412.426,34

2

Δέσμευση για Λοιπά
έξοδα μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715,0716 και

02.05.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης,
εκτός όσων
εντάσσονται
στους

50.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00
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0717,σύμφωνα με το Ν.
4336/2015 ΦΕΚ 94Α

ΚΑΕ0715,0716
και 0717

3

Δέσμευση για
Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό και
εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ
0715, 0716 και 0717
σύμφωνα με το Ν.
4336/2015 ΦΕΚ 94Α,

02.05.073.0721.
01

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

29.000,00 44.000,00 15.000,00 29.000,00

4

Αμοιβή στο δικηγόρο
Φλώρο Χρήστο για την
υπόθεση
INTERNATIOΝAL
SCRAP
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ,
για τη δικάσιμο της
23-7-20 στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 20.000,00 11.571,50 8.428,50

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 379.383,16 1.230.493,96 730.639,12 499.854,84 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 837

ΘΕΜΑ 27ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.125891/4182/30-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥ
ΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣ
Α

ΕΙΣΗΓΗΣ
Η

ΥΠΟΛΟΙ
ΠΟ

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ
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Β.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 , ως κατωτέρω:

1

Δαπάνη σύναψης
σύμβασης παροχής
υπηρεσιών για την
συντήρηση της
επίσημης ιστοσελίδας
της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για
τρία (3) έτη

ΠΟΛΥΕΤΗΣ:
2020: 2.100,00
(εξάμηνο)
2021: 4.200,00
2022: 4.200,00
2023: 2.100,00
(εξάμηνο)

Έγγραφο
85134/730/13-5/2020
Δνση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

20REQ006698112
2020-05-13

02.01.073.089
9.01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

2.100,00 221.071,31 193.386,03 27.685,28

2

Δαπάνη δικαστικών
εξόδων στον Βίτσα
Νικόλαο του
Αθανασίου σύμφωνα
με την αριθμ.
Α1132/2019 απόφαση
του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά
(Τμήμα Η΄Τριμελές)

Έγγραφο
289147/1467/19-12-
20219 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.089
2.01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων

1.124,60 50.000,00 5.494,56 44.505,44

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. ενώπιον της κ.
Πταισματοδίκη Λαμίας

Έγγραφο 125555/30-6-
2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

02.01.073.087
1.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 595,20 130.000,00 86.062,80 43.937,20

4

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στην
Μπούρα Δήμητρα του
Γεωργίου λόγω μη
χρήσης

Έγγραφο 9400/19-6-
2020 Δ/νση
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.319
9.01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων 120,00 66.266,81 41.897,55 24.369,26

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 3.939,80
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 838

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 123779/428/29-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
δασική πυρκαγιά στις 16-06-2020 στη Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας,της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.124345/429/29-06-
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 την υπ. αριθμ. 123779/428/29-06-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δασική πυρκαγιά στις
16-06-2020 στη Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας,της Π.Ε. Φωκίδας,με την οποία αποφασίστηκαν
τα εξής:
1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας – Π.Ε. Φωκίδας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών

πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε τις 16/6/2020 στην περιοχή της Π.Ε Φωκίδας στη Δημοτική
κοινότητα Άμφισσας.

3. Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών:
i. Με αριθμό κυκλοφορία ΜΕ 51622 εκσκαφέας-φορτωτή ιδιοκτησίας ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ για την συνδρομή στην πυρκαγιά.
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 51675 εκσκαφέας ερπυστριοφόρος και ΜΕ 51675 ι φορτηγό-
υδροφόρα ΑΜΕ 3787 ιδιοκτησίας Αφοι ΠΑΠΑΛΕΞΗ.
iii. Με αριθμό κυκλοφορίας MIX 1130 φορτηγό επικαθήμενο μεταφοράς βαρέων οχημάτων
ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Εξόφληση οφειλών των
προηγουμένων ετών από
εκτελεσθείσες εργασίες,
ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις, δικαστικές
αποφάσεις, αναθεωρήσεις
έργων, ΟΚΩ διαφόρων
έργων, λογαρισμούς
τόκων κλπ (Συντήρηση
και λειτουργία σηραγγας
Τυμφρηστού στην ΕΟ
Λαμίας - Καρπενησίου -
Αγρινίου)
Χρηματοδό τηση: ΚΑΠ

Έγγραφο 121619/1294/24-
6-2020 του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη και
289147/1467/19-12-20219
Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

20REQ0069378252020-06-
29

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

65.515,04 3.453,431,94 2.437.280,08 1.016.151,86

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 65.515,04
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4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του θα βεβαίωση η
Πυροσβεστική Υπηρεσία ανά μηχανημα έργου σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2138/24-
12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών
εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 839

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 117303/347/25-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (βροχοπτώσεις από 21/06/2020),της Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.124872/375/29-06-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας(Τμήμα Π.Ε.Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 117303/347/25-06-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(βροχοπτώσεις από 21/06/2020),της Π.Ε. Ευρυτανίας,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 21/06/2020 στην
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 24751 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.
(β) Το ME 58873 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το ΚΑΝ 3639 φορτηγό όχημα
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ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων.

(γ) Το ME 34490 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Ροσκά – Πάντα Βρέχει - Καστανούλα
Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.

(δ) Το ΜΕ 114329 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΠΑΛΑΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού

(ε) Το ΜΕ 55096 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή και το ΚΗΑ 1046 φορτηγό
όχημα ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΑΦΑΚΑ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων

(στ) Το ΜΕ 86708 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(ζ) Το ΜΕ 34460 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή – γκρέιντερ, ιδιοκτησίας
ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού

(η) Το ME 67029 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας Κουτσολάμπρου Β. & ΣΙΑ
Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθ. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε

χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 840

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’
αρ.209275/686/19-9-19 (ΑΔΑ:6ΟΟΥ7ΛΗ-ΣΧ4) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των επικείμενων βροχοπτώσεων από τις
20/9/2019 και για την προληπτική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στη Νότια Εύβοια.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.120402/3658/24-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς παρατήρησε : “Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί η Π.Ε Εύβοιας εξακολουθεί να στέλνει
τις δαπάνες συγκεντρωτικά και πολύ καθυστερημένα…με τρόπο που δεν διευκολύνουν τον
έλεγχο…πρέπει να δοθούν γραπτές εξηγήσεις ,να μας απαντήσουν γιατί ενεργούν έτσι όταν όλες
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οι άλλες Π.Ε. έχουν συμμορφωθεί στην υπόδειξη της Ο.Ε.
Θα το ψηφίσουμε έτσι για τελευταία φορά….”

Ο Πρόεδρος παίρνοντας το λόγο είπε: “το αποδίδω στην υπέρ συσσώρευση τέτοιων
φαινομένων στην Εύβοια που δυσκολεύουν την υπηρεσία να το διαχειριστεί διοικητικά στους
χρόνους που πρέπει,προφανώς το να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στις μέρες των φαινομένων
είναι κάτι που μας εκφράζει όλους.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο
2014ΕΠ56600011 λόγω βροχοπτώσεων στη Νότια Εύβοια, όπως φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό σε €

1.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχή Λιβάδι,Αλαμανέϊκα και ΔΔ
Χάνια Καρύστου
από 15/10/2019 έως 03/11/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΑΠΟΣΤ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

31.961,00

2.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
στο ΔΔ Αετός Καρύστου από
20/09/2019 έως 14/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΑΠΟΣΤ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

40.368,20

3.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περ.Λιβαδάκι Καρύστου και
καθαρισμός χαντακιών ΕΟΔ Κάρυστος-
Πλατανιστός από 04/11/2019 έως
26/11/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΑΠΟΣΤ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

53.363,40

4.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
στο ΔΔ Πλατάνα Κύμης από
03/10/2019 έως 30/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ 11.780,00

5.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
στην Σκύρο από 20/09/2019 έως
06/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΘΕΜ. & ΣΙΑ ΟΕ 14.260,00

6.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Λοφίσκος και στο ΔΔ Κύμης από
20/09/2019 έως 07/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΕΠΕ 31.731,60
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7.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για καθαρισμό χαντακιών στο
ΔΔ Βίταλο Κύμης από 20/09/2019 έως
02/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

Ι.ΒΑΡΛΑΜΟΣ –
ΑΙΚ.ΒΑΡΛΑΜΟΥ
ΟΕ

10.174,20

8.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Στύρα,Μαρμάρι,και ΠΕΡ. Κουβέλες
από 20/09/2019 έως 17/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 52.179,20

9.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό χαντακιών
και αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ
Αμυγδαλιά-Καψούρι-Δρυμονάρι-
Σχίζαλι-Σώτηρα-Γκιάλπιδες-Ζαχαριά-
Θύμι από 20/09/2019 έως 14/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 24.564,40

10.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Αλιβερίου από 20/09/2019 έως
14/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28.780,40

11.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Αγ.Ιωάννη Αλιβερίου
από 16/10/2019 έως 23/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13.292,80

12.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Αγ.Γεωργίου Αυλωναρίου
από 20/09/2019 έως 16/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΚΟΤΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.765,00

13.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Οξυλιθου Κύμης 20/09/2019 έως
08/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΚΟΤΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9.076,80

14.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Μονόδρι,Βρύση,Κοίλι,Κήποι και
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Πλατάνα-
Οξύλιθος 20/09/2019 έως 16/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

35.929,00

15.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ
Αγαθό-Καλιανοί 20/09/2019 έως
07/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ 8.928,00

16.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ
Δάφνη,Πυργί,Νοχώρι,Δύστος,Κριεζά,Β
έλος από 20/09/2019 έως 16/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΜΑΡΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ

24.793,80
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17.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για καθαρισμό χαντακιών
ΕΟΔ Αλιβερίου από 24/09/2019 έως
15/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΜΕΤΑΞΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ 5.456,00

18.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
ΔΔ Μαρμαρίου και Δήλεσι από
07/10/2019 έως 12/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 10.416,00

19.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό χαντακιών
και ρεμάτων ΔΔ Καλιανών από
20/09/2019 έως 26/09/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 12.598,40

20.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό χαντακιών
και ρεμάτων ΔΔ
Γιανίτσι,Πόθι,Παραδείσι από
07/10/2019 έως 14/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

11.408,00

21.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό χαντακιών
και ρεμάτων ΔΔ Αγ.Δημητρίου
Μαρμαρίου από 27/09/2019 έως
05/10/2019

2014ΕΠ5660001
1

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

12.846,40

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 841

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 31ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.125555/570/30-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς παρατήρησε : “Πρόκειται για αίτημα αποζημίωσης τροχαίου ατυχήματος εξ αιτίας
του οδοστρώματος….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τον Δημήτριο
Κουμπάρο του Αθανασίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 95], κάτοικο Λαμίας επί της
οδού Καποδιστρίου, αρ. 23, ο οποίος να παραστεί και να εκπροσωπήσει την “Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας” ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας, με την εντολή να εκθέσει τις απόψεις
της, υπερασπιζόμενος τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι
κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”.
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(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 480
ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 115,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 595,20 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση ενώπιον Πταισματοδικείου 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι
του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 5 =] 400 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 480 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 842

ΘΕΜΑ 32ο:Γνωμοδότηση Δικηγόρου σχετικά με το από 8 Aυγούστου 2019 αίτημά της Εταιρείας
με την επωνυμία “ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.” προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για
εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.124557/562/30-06-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε : “Αποδεχόμαστε τη γνωμοδότηση και συμφωνούμε με τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό αφού το έργο είχε πραγματοποιηθεί σύμφωνα και με την τεχνική υπηρεσία.…..”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με την καταβολή του ποσού των 18.671,80 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 843

ΘΕΜΑ 33ο: Άσκηση ή μη κατά της με αριθμό 186/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκίδας, του ενδίκου μέσου της έφεσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.125453/193/30-06-
2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς σχολίασε: “Αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί οιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 186/2019 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 844

ΘΕΜΑ 34ο:Άσκηση ή μη κατά της με αριθμό 126/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκίδας, του ενδίκου μέσου της έφεσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.125460/194/30-06-
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2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Να μην ασκηθεί οιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 126/2019 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 845

ΘΕΜΑ 35ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς ,σχετικά με την Αγωγή της Παναγιώτας και του
Αθανασίου Αθανασόπουλου.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.102714/471/30-06-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς παρατήρησε : “Αφορά αίτημα αποζημίωσης λόγω πλημμυρών εξ αιτίας έλλειψης
μέτρων από την Περιφέρεια….Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη
Παπαγεωργίου του Μιλτιάδη, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 205], κάτοικο Λιβαδειάς,
επί της οδού Γεωργαντά, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23ης Ιουλίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 20 Μαΐου 2015 Αγωγή που άσκησαν η Παναγιώτα
Αθανασοπούλου και ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος, 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 που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόμνημα-προτάσεις],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 846

ΘΕΜΑ 36ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «INTERNATIONAL SCRAP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.125572/571/30-06-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

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 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 23ης Ιουλίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 21 Φεβρουαρίου 2015 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 21/9
Μαρτίου 2015 Προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL SCRAP
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85€ υπόμνημα-προτάσεις],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 847

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα
προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.125737/4178/30-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε: “Δεν έχει γίνει η συζήτηση για το θέμα των μαθητικών δρομολογίων.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/30-6-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση Συμβάσεων Παροχής
Υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023»με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και
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δικαιωμάτων προαίρεσης 30%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη
συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά δρομολόγιο της εκάστοτε
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής
στον εν θέματι διαγωνισμό.
2. Αποδέχεται και εγγράφει τον αναφερόμενο οικονομικό φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών
(ΔΣΑ) για την «Ανάθεση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», όπως
παρατίθενται στον κατωτέρω Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

Προμηθευτής Αριθμός
απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 179415 26/6/2020 12:48

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος οικονομικός φορέας, σύμφωνα και με το ανωτέρω σκεπτικό,
υπέβαλλε πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 848

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας μεταφοράς μαθητών από τη δομή
φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 , με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 132.102,21€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, (20.619,49€),
σε συνέχεια της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φθιώτιδας για τρία
σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.126712/4227/01-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας μεταφοράς μαθητών από τη δομή φιλοξενίας
Προσφύγων στις Θερμοπύλες σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης ), συνολικού προϋπολογισμού 132.102,21€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30% (20.619,49€),
για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων καθώς και δυνατότητα χρονικής
παράτασης τριών μηνών (Σεπτέμβριος 2022-Νοέμβριος 2022), όπως αυτό προβλέπεται στην
υπ΄αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για
την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 /2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14) και την δημοσιεύτηκε με την
υπ άρ. 94449/3454/25-05-2020, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006759153)
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2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 849

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Κωνσταντίνος Καραγιάννης Ουρανία Ντριβαλά

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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