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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 14ης Ιουλίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 26

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 135711/968/10-07-2020 πρόσκλησης , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη
της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 25/7-07-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον Νικόλαο Λαγό.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΕΒΕ”, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Ζυγογιάννη,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του 86ου υποέργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφαλείας
Δ.Ε. Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς», στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 930.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Γ΄ Φάση Λιμένα Μαντουδίου»,
συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: Βελτίωση ισόπεδου κόμβου
Τριταίας και Νέο Ιτέας - Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 865.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες ανάδειξης - ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου
Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων ρέματος
“ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΥ” περιοχής Αχλαδίου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση
παράκαμψης Μοδίου», προϋπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Διασταύρωση
(ΝΕΟ Λαμίας - Αθηνών) προς Ρεγγίνι - Μόδι - ΠΕΟ Λαμίας - Λιβαδειάς: Ολοκλήρωση
παράκαμψης Μοδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης»,
προϋπολογισμού 2.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Τιθορέας - Κ. Τιθορέας», προϋπολογισμού
74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου - Παντειχίου», προϋπολογισμού
90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 15ο: Α. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 438/7-04-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Σήμανση οδικού
δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας». Β. Ακύρωση του διαγωνισμού σε συμμόρφωση
προς την αριθμ. 427/220 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για τα έτη 2018-2019», συμβατικού
ποσού 156.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής Δήμου Καρύστου», συμβατικού ποσού 451.981,76 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διασταύρωση
Μαρμαρίου - Μαρμάρι», συμβατικού ποσού 313.989,38 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανέγερση
1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας», συμβατικού ποσού 1.145.525,32 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση -
βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά - Προκόπι (Β΄ Φάση)», συμβατικού ποσού 1.375.971,69€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού
οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού - εκτυπωτών, περιόδου 2020-2021 της Π.Ε.
Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού
34.800,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας I & II και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις
ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού
360.000,00 € με ΦΠΑ.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 694/9-06-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071), Οικονομικού Έτους
2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

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

ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος
ΔημοσίωνΕπενδύσεων (ΕιδικόςΦορέας 071), ΟικονομικούΈτους 2020,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 29ο: Εξειδίκευση πίστωσης α) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 98/21-01-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
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Π.Σ.Ε. περί συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια
εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον
Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 129171/443/3-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασική πυρκαγιά στις 25-06-2020, στην Τοπική Κοινότητα Πεντάπολης, Οικισμός
Παλαιοκάστρου Δήμου Δωρίδας).

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 129685/578/5-07-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Λιβαδειάς και
Ορχομενού, από 5-07-2020.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 129728/468/6-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, κατολισθήσεις από 5-07-2020).

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2019 και «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

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

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

εφαρμογής “e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε o Αντιπρόεδρος κ. Αριστείδης Τασιός και ο κ. Βασίλειος
Σιαλμάς , ενώ μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος
και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή,Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου,
Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ.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
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Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. με φυσική
παρουσία στο χώρο και
3. Ο κ. Σταύρος Τσελάς Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. μέσω της
εφαρμογής “e-presence”

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που
κατέθεσε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η Παράταξη, «Λαϊκή Συσπείρωση»δηλώσεις
που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις της και είναι οι κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Βασικό Ζήτημα άμεσου ενδιαφέροντος.

Κάθε μέρα που περνάει, τα αυξανόμενα «εισαγόμενα» κρούσματα του κορονοϊού και η ολοένα
μεγαλύτερη διασπορά τους σε περιοχές της χώρας, εντείνουν την ανησυχία του λαού.
Επιβεβαιώνεται ότι, όπως και στην προηγούμενη φάση, έτσι και στη σημερινή, κριτήριο των
κυβερνητικών μέτρων δεν είναι η προστασία της υγείας του λαού αλλά η «προστασία» των
επιχειρηματικών ομίλων, της οικονομίας της αγοράς και του συστήματος.
Αυτό φανερώνουν τα πετσοκομμένα υγειονομικά πρωτόκολλα για το «άνοιγμα» του Τουρισμού
και των επιβατικών μεταφορών, η πλήρης υποταγή τους στους όρους που επιβάλλουν οι
μεγάλοι ξενοδόχοι, οι μεταφορικές εταιρείες και οι tour operators.
Την ίδια στιγμή οι δημόσιες μονάδες Υγείας παραμένουν σε οριακή κατάσταση και με πολλά
ερωτήματα για το αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε έναν μεγάλο αριθμό εισαγόμενων
κρουσμάτων λόγω τουρισμού.
Είναι πρόκληση λοιπόν να κουνάνε ξανά το δάχτυλο στο λαό και να τα ρίχνουν όλα στην
«ατομική ευθύνη», με την απειλή ότι αν δεν τηρούνται με αυστηρότητα τα μέτρα
αυτοπεριορισμού ο Τουρισμός θα καταρρεύσει και θα συμπαρασύρει ολόκληρη την οικονομία, ή
ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα πανδημίας και πιθανά νέα lock down!
Αντί λοιπόν να διενεργούνται καθολικοί προληπτικοί έλεγχοι σε όλους τους επισκέπτες πριν
ξεκινήσουν το ταξίδι τους, όπως και συχνοί έλεγχοι σε εργαζόμενους και κατοίκους τουριστικών
περιοχών…… σε συνθήκες μάλιστα που καθημερινά καταγράφονται νέα ρεκόρ κρουσμάτων
παγκοσμίως……. η πρόληψη από την πλευρά του κράτους περιορίζεται τελικά σε μερικούς
δειγματοληπτικούς ελέγχους στις αφίξεις από το εξωτερικό, με τα αποτελέσματα ακόμα και για
αυτούς τους ελέγχους να γνωστοποιούνται αφού πρώτα τα κρούσματα έχουν διασκορπιστεί σε
όλη τη χώρα!
Αυτές είναι οι συνέπειες και οι προτεραιότητες της πολιτικής που αντιμετωπίζει σαν «κόστος»
κάθε ουσιαστικό μέτρο πρόληψης, όπως γινόταν άλλωστε και στην προηγούμενη φάση, έξαρσης
της πανδημίας.
Τις ίδιες προτεραιότητες του κεφαλαίου εξυπηρετεί και η απόφαση κυβέρνησης και ΕΕ για 100%
πληρότητα στα αεροπλάνα, με συνωστισμό επιβατών σε πολύωρες πτήσεις, η αντίστοιχη
«χαλάρωση» των προληπτικών μέτρων στην ακτοπλοΐα, αλλά και οι αποφάσεις χαλάρωσης των
μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς.
Χαρακτηριστική μάλιστα της στοίχισης όλων των κομμάτων του κεφαλαίου σε αυτές τις
προτεραιότητες είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που υπερθεματίζουν για ακόμα
μεγαλύτερες εκπτώσεις στα πρωτόκολλα - «λάστιχο»...
Την ίδια ώρα, η Υγεία συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως «κόστος» από την πλευρά του κεφαλαίου,
με αποτέλεσμα να οξύνονται τα μεγάλα προβλήματα στις δημόσιες μονάδες, με τεράστιες
ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, με περιορισμένες προσλήψεις και με ημερομηνία λήξης,
αντί για κάλυψη των 30.000 κενών θέσεων μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, με απολύσεις
εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, που δεν σταμάτησαν ούτε μέσα στη πανδημία….
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως στα Νοσοκομεία Χαλκίδας, Λαμίας και Λειβαδιάς πρόκειται να
απολυθούν επικουρικοί γιατροί νοσηλευτικό προσωπικό, μια και λήγει η ολιγόμηνη σύμβαση
τους.
Σε αυτή την βάση, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ σημειώνουμε πως είναι υπόθεση όλων των
εργαζομένων και του λαού η ενίσχυση της πάλης για μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας,
για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο
με κριτήριο τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες.
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Σε αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια οφείλει να ασκήσει κάθε πολιτική πίεση….. Οφείλει να
πραγματοποιήσει την κοινή σύσκεψη όλων των Ιατρικών συλλόγων, αλλά και των φορέων που
εκφράζουν την πείρα γιατρών και νοσηλευτών των Νοσοκομείων της Στερεάς για την
επιβεβαίωση των προβλημάτων που υπάρχουν και για την διεκδίκηση άμεσων λύσεων….Όπως
άλλωστε έχει δεσμευθεί από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 29/1/2020, με
ομόφωνη απόφαση του.

Ειδικά ζητήματα.

Αντί οποιουδήποτε νέου ζητήματος, θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την συζήτηση των
εκκρεμών θεμάτων, που κατά καιρούς έχουν τεθεί στην Οικονομική Επιτροπή.
Κατά την γνώμη μας πρέπει να τα ομαδοποιήσουμε και να προσδιορίσουμε το χρονοδιάγραμμα
αντιμετώπισης τους.
Αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να εξελιχθεί μετά το τέλος της ημερήσιας διάταξης ακόμη
και σήμερα.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Δούρος ανέφερε σχετικά με τη συνάντηση που είχε με
τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, κατά την οποία, εκτός των άλλων, συζήτησε και το θέμα των ζημιών
του ελαιώνα της Άμφισσας. Ο Πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι τα μόνο χρήματα που πήρανε
προκειμένου να δώσουν αποζημιώσεις είναι 35.000.000 € δανεικά από το κράτος και ότι δεν
υπάρχει προσωπικό για να κάνει ελέγχους.Συμφώνησαν δε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική
ρύθμιση ώστε να αλλάξει ο τρόπος αποζημίωσης των πληγέντων γενικά παραγωγών καθώς το
υπάρχον σύστημα πάσχει.Επίσης ενημέρωσε ότι 23 Ιουλίου ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ θα
επισκεφτεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ότι καλό θα ήταν οι φορείς να προετοιμάσουν
κάποια ζητήματα που θα του θέσουν.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “επειδή το θέμα του ΕΛΓΑ είναι πολύ σημαντικό θα αναφέρω μόνο
ότι ο ΕΛΓΑ ενώ παλιότερα είχε αποθεματικό 150.000.000€ το οποίο εξανεμίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ
τώρα αναγκάστηκε να δανειστεί από το κράτος το ποσό των 35.000.000€. Σαν Περιφέρεια θα
πρέπει να δούμε πως θα διασφαλίσουμε τις αποζημιώσεις των παραγωγών μας καθώς
υπάρχουν δυνατότητες από Ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως της ΚΑΠ και των άλλων αναπτυξιακών
ταμείων ”

Ο κ. Δούρος σχετικά με τα θέματα που κατέθεσε ο κ. Χρονάς επεσήμανε ότι στο πρόσφατο
Συνέδριο της ΕΝΠΕ έθεσε κάποια ζητήματα στον Υπουργό Υγείας όπως τη δημιουργία ΜΕΘ
σε κάποιες Π.Ε. ανάλογα με τον πληθυσμό τους προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των
πολιτών.

Η κα Μπατζελή σχετικά με τα θέματα που κατέθεσε ο κ. Χρονάς ανέφερε “υποστηρίζουμε ότι
πρέπει να γίνει σύσκεψη σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου ώστε να συζητήσουμε το θέμα
της υγείας καθώς και του ιατρικού προσωπικού. Η Περιφέρεια όταν χάνει προσωπικό στο
δημόσιο τομέα θα πρέπει να απευθύνει επιστολή προς την κεντρική διοίκηση για την αποψίλωση
των υπηρεσιών της από ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο ή εν δυνάμει προς εκπαίδευση.
Επίσης επαναλαμβάνω ότι στην προηγούμενη Ο.Ε. ως Παράταξη θέσαμε κατά τη γνώμη μας έξι
θέματα με τίτλους τα οποία έπρεπε ο κ. Περιφερειάρχης να κατηγοριοποιήσει , να ενοποιήσει και
να θέσει προς συζήτηση καταρχήν στην Ο.Ε. και μετέπειτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Βλέπουμε λοιπόν μια Ο.Ε. που δεν ακολουθεί τις προφορικές αποφάσεις ή συμφωνίες που
γίνονται στην αρχή της κάθε συνεδρίασης της.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε ότι “το ζήτημα που έθεσε ο κ. Χρονάς είναι πολύ σημαντικό. Η
Στερεά Υπεροχής συμφωνεί και συνυπογράφει το αίτημα για ειδική συνεδρίαση του οργάνου
όπως τέθηκε από την Λαϊκή Συσπείρωση και τον κ. Χρονά.”

Ο Αντιπρόεδρος δήλωσε στον κ. Χρονά ότι οι πίνακες του επικουρικού προσωπικού στην 5η
ΥΠΕ είναι σε ισχύ και οι ανάλογες πιστώσεις υπάρχουν από τα Νοσοκομεία. Από ότι γνωρίζει
δεν τίθεται θέμα μη ανανέωσης των συμβάσεων των επικουρικών.
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Ο κ. Σιαλμάς συμφώνησε με το αίτημα του κ. Χρονά να γίνει μια ειδική συνεδρίαση.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των
όρων της 01/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης και β) των όρων της 02/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 302.912,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης και β) των όρων της 03/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ».

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι επείγει η συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, με σκοπό αυτή να ολοκληρωθεί
πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας 2017»
Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η εκτέλεση εργασιών είναι απόλυτα
απαραίτητες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του τρίτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό
διαγωνισμό ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2020΄΄, συνολικού
προϋπολογισμού 31.060,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φωκίδας
Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο ότι λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και των υψηλών
θερμοκρασιών, ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών και στα μηχανήματα έργου της
Π.Ε.Φωκίδας τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να
αντικατασταθούν τα ελαστικά.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον διαγωνισμό

ΑΔΑ: 9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5



8

με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την
«Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη : 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023»,συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και
δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι πολύ μικρό και πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες
διότι απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος ο οποίος καθυστερεί την όλη διαδικασία.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 850

Για τα θέματα που αφορούν τα Μαθητικά Δρομολόγια (Έκτακτο Θέμα 1,2,3 και 6)η κα
Μπατζελή επεσήμανε ότι ψηφίζει Λευκό δεδομένου ότι έχει αθετηθεί ή απόφαση για
ολοκληρωμένη συζήτηση των Μαθητικών δρομολογίων και ανέφερε τα εξής: “Έχουμε ζητήσει
όλες οι παρατάξεις και στην ΟΕ να συζητήσουν εξ ολοκλήρου την πολιτική μας για τα Μαθητικά
Δρομολόγια διότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές τόσο εκπαιδευτικές όσο και εκείνες που έχουν
προκύψει από τον κορονοϊό, κατάσταση η οποία μπορεί να συνεχιστεί και με απρόβλεπτες
επιπτώσεις. Αντί αυτού συνεχίζετε την πολιτική της «αδιαφορίας» έναντι των προτάσεων μας και
προχωρείτε σε 3ετείς συμβάσεις ,όπως αυτές της Ευβοίας. Και μάλιστα σε μια Π.Ε. που
προχωρεί την διαγωνιστική Διαδικασία με εκείνη των Ανοικτών Αγορών τηρώντας μεν την
διαφάνεια και την κατάθεση των προσφορών αλλά συντομεύοντας τον χρόνο της προκήρυξης,
εφόσον δημιουργεί σταθερή λίστα ενδιαφερομένων και πιστοποιημένων αναδόχων ,πρόταση
που σας είχαμε εισηγηθεί άλλωστε σε προηγούμενη Ο.Ε.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε ότι καλό θα ήταν να μην αφορούν τα Μαθητικά Δρομολόγια τριετίες αλλά
ένα έτος καθώς τα δεδομένα αλλάζουν κατά καιρούς

Ο κ. Χρονάς για τα έκτακτα θέματα που αφορούν τα Μαθητικά δρομολόγια δήλωσε ότι θα τα
ψηφίσει επισημαίνοντας το διαφορετικό τρόπο που προσεγγίζουν τους εν λόγους διαγωνισμούς
οι εκάστοτε Π.Ε. γεγονός που δυσκολεύει τον έλεγχο αλλά και τον ουσιώδη προγραμματισμό.
Επεσήμανε δε ότι πρέπει να γίνει συντονισμός και ουσιαστική συζήτηση.

Ο Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι τα Μαθητικά είναι ένα μεγάλο και δύσκολο κομμάτι και ότι θα
πρέπει να μπουν κάποιες βάσεις. Οι ετήσιοι διαγωνισμοί μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν
στην χρονιά αλλά δεν τελειώνουν εύκολα, δεν υπάρχει έγκαιρα η σύμβαση. Είναι προς όφελός
μας να έχουμε μακροχρόνιους διαγωνισμούς 2ετίας ή 3ετίας καθώς και να πάμε στο Δ.Σ.Α.

Μετά την τοποθέτηση του προεδρεύοντα, η κα Μπατζελή τόνισε για την πίεση που ασκείται σε
ένα ευαίσθητο θέμα : “δεν ανταποκρινόμαστε, και ούτε αποδεχόμαστε ότι οι συμβάσεις μπορεί να
τροποποιηθούν. Μπορεί να τροποποιηθούν περιοριστικά και συγκεκριμένα σε θέματα που
αναφέρονται στην σύμβαση που μας παρουσιάζετε. Εμμένουμε στο ΛΕΥΚΟ και με την
καταγγελία περί συνειδητή σας άρνησης ουσιαστικής συζήτησης .Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε
ΝΑΙ μόνο εάν δεχτείτε την πρόταση του κου Δούρο για σύμβαση μονοετή ώστε να υπάρχει
δυνατότητα συνολικής συζήτησης και βάσει των προτάσεων στα πλαίσια της ΕΝΠΕ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης για τα Έκτακτα Θέματα 1,2,3 και 6 ψήφισε λευκό δεδομένου ότι δεν
υλοποιήθηκε η απόφαση για εξειδικευμένη συζήτηση για τα Μαθητικά Δρομολόγια.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
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κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των
όρων της 01/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
134559/4088/9-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α

«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί και
εντάχθηκαν στο μητρώο της κατηγορίας Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 810/7-
07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Τους όρους της 01/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία
Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με το σχέδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 851

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης και β) των όρων της 02/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
134561/4089/9-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή –
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έγιναν
αποδεκτοί και εντάχθηκαν στο μητρώο της κατηγορίας Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ. 810/7-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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2. Τους όρους της 02/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β
«ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με το σχέδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 852

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 302.912,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης και β) των όρων της 03/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
134562/4090/9-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Σημειώνουμε πως μας προβληματίζει έντονα η διαφορετική
μεθοδολογία που ακολουθεί η κάθε Περιφερειακή Ενότητα και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές,
προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των αναγκαίων διαγωνισμών που θα εξασφαλίζουν την
μεταφορά των μαθητών.
Αυτός ο προβληματισμός επαυξάνεται όταν αναλογιζόμαστε την καθυστέρηση που υπάρχει στο
να συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή το ζήτημα εξ υπαρχής για όλους τους νομούς.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Γ «ΕΔΧ

ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή –
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έγιναν
αποδεκτοί και εντάχθηκαν στο μητρώο της κατηγορίας Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ», σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ. 810/7-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Τους όρους της 03/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία
Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ», σύμφωνα με το σχέδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 853

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας 2017»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 136414/7574/13-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Διερωτόμαστε μια κατολίσθηση που προκλήθηκε λόγω ισχυρής
βροχόπτωσης από 5/7/2020 έως 6/7/2020))…. Πως εντάχθηκε σε έργο που η τεχνική περιγραφή
του είχε προβλεφθεί και προσδιοριστεί το 2017.
Πως εξηγείται να παραμένει ανολοκλήρωτο και ανοιχτό έργο που θεωρείται του 2017 και
συμβασιοποιήθηκε το 2019….
Με αυτό το σκεπτικό …… Ζητάμε συγκεκριμένες εξηγήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία και τους
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πολιτικούς της προϊστάμενους. ….. και ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε “Πρέπει να έχουμε από κάθε Π.Ε. έναν πίνακα έργων με πληροφορίες για
τα ποια έργα είναι σε εκκρεμότητα ,ποια έργα ξεκίνησαν ή πότε ξεκινάνε προκειμένου να έχουμε
πλήρη εικόνα”

Ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε στο θέμα δίνοντας μια εμπεριστατωμένη περιγραφή.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Θα μιλήσω επί θέσεων αρχής και όχι επί του έργου. Η Αναθέτουσα
Αρχή σε κάθε διαγωνισμό είναι η Οικονομική Επιτροπή βάσει νόμου, βάσει του άρθρου 104 με
όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται . Στις συμβάσεις τις οποίες υπογράφουμε με τον
οποιοδήποτε ανάδοχο αναφέρεται ότι την διαχείριση του έργου την έχει η Τεχνική Υπηρεσία της
εκάστοτε Π. Ε. η αναθέτουσα αρχή όμως είναι εκείνη που ορίζει την αρχή τη μέση και το τέλος
μίας σύμβασης αυτή την αρχή η Ο. Ε. δεν την παραχωρεί πουθενά Οποιαδήποτε έλλειψη
ενημέρωσης συνειδητά ή ασυνείδητα, λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω δεδομένων, ορισμένες
υπηρεσίες θεωρούν ότι κάποια στοιχεία είναι δεδομένα και δεν μας ενημερώνουν και έρχονται εκ
των υστέρων εμείς να επικυρώσουμε συμπληρωματικά έργα, ακυρώσεις αποφάσεων ή
παρατάσεων χωρίς να έχουμε ενημερωθεί. Για ότι αφορά την Παράταξή μας θα κάνουμε
προσφυγή σε κάθε υπεύθυνο όπου μας έδωσε αυτή την πληροφόρηση. Μετά από ένα χρόνο
λειτουργίας της Ο. Ε. οι Τεχνικές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν καταλάβει ότι η καινούργια ομάδα
της Περιφέρειας λειτουργεί διαφορετικά και έτσι όλοι μαζί να προχωρήσουμε στο ξεκαθάρισμα
κάποιων θεμάτων και να βοηθήσουμε και τους υπηρεσιακούς ώστε να έχουν ένα πλαίσιο
λειτουργίας.”

Η κα Καλαντζή ανέφερε ότι την χαροποιεί το γεγονός ότι δεν έχει λήξη μια σύμβαση και ότι
μπορεί έτσι να ενταχθεί ένα έργο έκτακτης ανάγκης.Επειδή είναι ένα θέμα ασφάλειας των
οδηγών και όλων των πολιτών πρέπει να γίνει.Δεν διαφαίνεται κάτι το πονηρό απλά βλέπω μια
ευέλικτη λύση για να κλείσει ένα σοβαρό θέμα.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη άποψη-
εισήγηση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κατολισθητικού φαινομένου στην περιοχή για
την οποία αναφερόμαστε.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2017» μέχρι την 11η-08-2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 854

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του τρίτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό
διαγωνισμό ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2020΄΄, συνολικού
προϋπολογισμού 31.060,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.136524/2280/13-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 3/13-07-2020 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό
διαγωνισμό ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2020΄΄, συνολικού
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προϋπολογισμού 31.060,00 € με Φ.Π.Α.με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
2.Κατακυρώνει το εν λόγω έργο βάσει της προσφερόμενης τιμής (αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης οικ.
87325/1485/15-05-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006713264 2020-05-15, στον οικονομικό φορέα
«ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΛΥΖΟ –Εμπόριο /Service Eλαστικών», με τιμή προσφοράς 27.320,00 € με
Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 855

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον διαγωνισμό
με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την
«Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη : 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023»,συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και
δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
136526/2281/13-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/13-07-2020 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον διαγωνισμό
με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την
«Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη : 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και
δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.
2.Αποδέχεται και εγγράφει τους αναφερόμενους οικονομικούς φορείς στο Δυναμικό Σύστημα
Αγορών για τον εν λόγω διαγωνισμό δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι προμηθευτές,
υπέβαλλαν πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 3.2 -3.2.6 της εν λόγω διακήρυξης (σελ.
28-30)όπως παρατίθενται στον Πίνακα 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.
Προμηθευτής Αρ. απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του Κων/νου 179429 02/7/2020- 10:08
2 ΑΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 179664 29/06/2020 10:43
3 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστειδη 179914 06/07/2020 11:07
4 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΚΕ 177098 05/07/2020 23:50
5 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 180783 06/07/2020 08:50
6 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Νικολάου 180660 03/07/2020 18:24

7 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 176992 06/07/2020 13:41

8 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου 178980 01/07/2020 13:39
9 ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Παναγιώτη 180218 02/07/2020 19:20
10 ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Παναγιώτη 180214 02/07/2020 19:21
11 ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευθυμίου 180116 01/07/2020 13:28
12 ΜΠΟΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ανδρέα 180937 06/07/2020 12:36

ΑΔΑ: 9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5



13

13 ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε 179326 25/06/2020 12:31
14 ΣΙΨΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 179366 01/07/2020 13:35

3.Απορρίπτει τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού του υποψηφίου:

Προμηθευτής Αρ. απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 181328 09/07/2020 10:30

καθότι υπεβλήθη εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1.5 (σελίδα 19) της αριθμ.103716/1702/4-

6-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006833901 2020-06-09) διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 856

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 25/7-07-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 25/7-07-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 857

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον Νικόλαο Λαγό.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 120279/179/3-07-

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

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά απαίτηση αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος, εξ αιτίας
κακοτεχνίας του οδοστρώματος….
Πρόκειται για πολύ μικρό ποσόν…..
Συμφωνούμε με την εισήγηση…. Για εξωδικαστικό συμβιβασμό.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την επίλυση εξωδικαστικά της διαφοράς, δια της καταβολής από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στον ιδιοκτήτη του βλαβέντος αυτοκινήτου, Νικόλαο Λαγό, του συνολικού
ποσού των 140,34 € (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%), σε πλήρη και ολοσχερή
εξόφληση της ζημίας που υπέστη το αυτοκίνητό του, όπως το ύψος της ζημίας αυτής προκύπτει
από τα υποβληθέντα παραστατικά, με την παράλληλη υπογραφή υπ' αυτού δήλωσης περί
πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης του και παραίτησής του από κάθε άλλη αξίωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 858

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση ανακοπής του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
131674/594/7-07-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά βεβαίωση χρέους, που συντάχθηκε από το Γραφείο Πολεοδομίας
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, σε βάρος του Ιερού Ναού…. Που αποτελεί
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πρόστιμο για ανέγερση και διατήρηση αυθαίρετου κτίσματος
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Αδαμαντία
Δουλοπούλου του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 301], η οποία έχει χειριστεί
την υπόθεση στο παρελθόν με τη με αριθμό 1199/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της
23/07/2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από
22/06/2006 ανακοπή που άσκησε ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση
της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 859

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΕΒΕ”, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
131650/593/7-07-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Στυλιανό
Καββαδία του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 345], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Καποδιστρίου, αρ. 3, ο οποίος έχει χειριστεί την υπόθεση στο παρελθόν με τη με αριθμό
1786/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 23ης Ιουλίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 14/07/2014 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ422/27-05-2014 προσφυγή που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Κ.Β.ΜΑΡΚΟΥ
ΑΕΒΕ”, 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, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν
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ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 860

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Αθανασίου Ζυγογιάννη,
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
131572/592/7-07-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά πρόστιμο για αγορανομική παράβαση – νόθευση καυσίμων…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Μαριάνθη
Σαξώνη του Σπυρίδωνος, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 408], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Λεωσθένους, αρ. 12, η οποία έχει χειριστεί την υπόθεση στο παρελθόν με τη με αριθμό
1476/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 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 28/01/2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ6/01.02.2013
προσφυγή που άσκησε ο Αθανάσιος Ζυγογιάννης, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 861

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του 86ου υποέργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφαλείας
Δ.Ε. Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς», στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 930.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 128636/1954/2-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή παρατήρησε ότι πρόκειται για έργο του 2018 και ψήφισε υπέρ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής
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ασφαλείας Δ.Ε. Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς», προϋπολογισμού 930.000,00 € με ΦΠΑ, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2014ΕΠ56600008), με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του Ν.4412/16,
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.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει το

διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) 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:
 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.

 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.

 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, το σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της
διακήρυξης.

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

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός
ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.i) 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 (ή Υ/Δ
οψιγενών μεταβολών), να του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και
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να τον καλεί για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της
διακήρυξης.

β) 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).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 862

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Γ΄ Φάση Λιμένα Μαντουδίου»,
συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
132550/4026/7-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι “το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Οκτώβρη ή Νοέμβρη, λόγω των καταστροφών που υπέστη από τις έντονες καιρικές συνθήκες.
Παλιά «ιστορία» από το 2012 και το ζητούμενο είναι το πως θα δρομολογηθεί η νέα
δημοπράτηση ώστε να μην καλυφθούν οι αμαρτίες και οι παραλείψεις του παρελθόντος, με
κύριο βάρος φυσικά αυτού του ΟΛΝΕ. Τμήμα του λιμανιού, παρόλο που είναι καινούριο έργο,
έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα για το κόστος της κατασκευής και
της ανακατασκευής λόγω έκτακτων αναγκών αλλά οι απαντήσεις δεν ήταν σαφείς .Θα ήθελα
πριν τοποθετηθούμε επί της εισήγησης να κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις .
1η:Ποιος έχει την ευθύνη των κατασκευαστικών ελλείψεων που οδηγούν σε υπολειτουργία το
λιμάνι;
2η : Αν το έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί θα καλύψει τις παλιές ζημιές και εαν ναι γιατί και με
πιο ποσό σε σχέση με το συνολικό ποσό της επένδυσης των 10εκ.ευρω.
3η :Ποιο είναι το ύψος του ποσού που έχει δαπανηθεί από την έναρξη του έργου;
4η:Αν έχει γίνει νέα τεχνική μελέτη και αν αυτή μπορεί να καλύψει και τεχνικά τις αδυναμίες και
κακοτεχνίες των προηγούμενων έργων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέσω της εφαρμογής e-presence ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Εύβοιας κ. Γεώργιος Κελαϊδιτης, καθώς και ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας κ.
Εμμανουήλ Κηλίφης , αναφέρθηκαν στο εν λόγω θέμα και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις των
μελών .

Ο κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς έπειτα από τις τοποθετήσεις του κ. Κελαϊδίτη και κ. Κηλίφη ψήφισαν
υπέρ.

Ο κ. Αναγνωστάκης αφού επεσήμανε ότι δεν δόθηκαν όλες οι απαντήσεις ψήφισε ναι με
επιφυλάξεις

Μετά την ενημέρωση από τον Διευθυντή Τεχνικών έργων Ευβοίας, η κα Μπατζελή ζήτησε το
λόγο για να του απευθύνει ερωτήσεις διευκρινιστικές επειδή η τοποθέτηση του είχε
αντικρουόμενα θέματα σε σχέση με την ενημέρωση που είχαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και
την Οικονομική Επιτροπή. Ειδικότερα ,επεσήμανε ότι αποφεύγει να απαντήσει στο ποια ήταν η
συνεργασία της Π.Ε. Ευβοίας στην τελευταία παρέμβαση με κύριο φορέα τον ΟΛΝΕ όποιος
λόγω αδυναμίας δεν μπορούσε να υλοποιήσει από μόνος του το έργο και ζήτησε την
συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Το έργο αυτό παρελήφθη… από τις υπηρεσίες
και μετά από ενάμιση περίπου χρόνο υπέστη ζημιές που δεν δικαιολογούντο μόνο λόγω των
έντονων καιρικών συνθηκών. Είναι «περίεργο» ότι από τον Δ/ντή δεν αναφέρεται η συνεργασία
αυτή και η παραλαβή, φυσικά μαζί με τον ΟΛΝΕ. Υπάρχει κενό ή κάτι άλλο για το οποίο δεν μας
γνωστοποιείται ή υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από την Π.Α. Επιπλέον, βάσει και της
ενημέρωσης από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, ο ΟΛΝΕ έχει διασφαλίσει μόνο 376.000 ευρώ για
την αποκατάσταση των ζημιών του μέχρι σήμερα έργου. Και ενώ βάσει της νέας μελέτης
συνυπολογίζεται και το κόστος της ανακατασκευής –ευθύνη του ΟΛΝΕ-δεν αναφέρεται το τι θα
δαπανηθεί .Διότι διαφορετικά ή οι επιμετρήσεις δεν έχουν γίνει σωστά ή εάν ναι τότε θα χρειαστεί
και συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Ως Αναθέτουσα Αρχή έχουμε πολλά ερωτηματικά και
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για τον λόγο αυτό θέλουμε έγγραφη ενημέρωση και σαφή διατύπωση της μελέτης και της
δημοπρασίας του.
Θα ψηφίσουμε ΥΠΕΡ της εισήγησης διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό έργο για όλη την
Περιφέρεια αλλά με την προϋπόθεση της πλήρους και συνεχούς ενημέρωσης του έργου σε όλες
της φάσεις της εξέλιξής του.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.
Με την ευκαιρία αυτή ζητάμε από την υπηρεσία να μας γνωστοποιήσει τα έργα που έγιναν στο
συγκεκριμένο λιμάνι και το κόστος τους, από το 2008 μέχρι σήμερα….
Ζητάμε, επίσης, να πληροφορηθούμε για το σχεδιάζεται μα γίνει στην συνέχεια….. Ποιος ήταν ο
αρχικός σχεδιασμός και αν έχει τροποποιηθεί….”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Γ΄ Φάση Λιμένα

Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 € με ΦΠΑ, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ 2020 και τη ΣΑΕΠ 066 (με
ενάριθμο 2018ΕΠ06600024), με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του
Ν.4412/16, 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.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως την Αρχή που θα διενεργήσει το

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:
 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία

(τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση).
 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.

 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, το σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της
διακήρυξης.

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

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός
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ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.i) 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 863

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: Βελτίωση ισόπεδου κόμβου
Τριταίας και Νέο Ιτέας - Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 865.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132610/2419/7-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: Βελτίωση ισόπεδου κόμβου Τριταίας και

Νέο Ιτέας - Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 865.000 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, με κωδικό αριθμό
2018ΕΠ06600059 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ066, με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τους όρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
γ) Τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.
δ) Τη δαπάνη του έργου από πιστώσεις ΣΑΕΠ066.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) τον αναπληρωτή προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας, για να προβεί στην κλήρωση

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής που θα
διενεργήσει τη δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 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.Ε. Φωκίδας, δια του αναπληρωτή Προϊσταμένου
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται
στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κ.λ.π., ειδικότερα
όπως:

 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 2
παραγ. 2.3 της διακήρυξης.

 Με σχετική απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου ΔΤΕ, να γίνετε δεκτή η
αποδοχή αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας
ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο
4 παραγ. 4.1.α της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων ,άρθρο 4 παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης.

 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές,
την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής
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διαγωνισμού, άρθρο 4 παραγ. 4.1.ι της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άρθρο

4 παραγ 4.2α της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών

δικαιολογητικών, άρθρο 4 παραγ 4.2.γ της διακήρυξης).
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των

πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού διαγωνισμού» άρθρο 4 παραγ 4.2. δ της διακήρυξης).

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιηµένα
δικαιολογητικά και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού και να
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνίας», άρθρο 4 παραγ 4.2 .ε της διακήρυξης.

 Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία
προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε ( 5 ) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα
ημερομηνία και να αναρτηθεί 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 κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, να
ειδοποιεί και να παρέχει πρόσβαση μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο
σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις
άρθρο 4 παραγ 4.3 της διακήρυξης,

προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 864

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες ανάδειξης - ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου
Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 121930/6740/7-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Γιατί ήταν μία και μοναδική η σύμπραξη, που συμμετείχε στον
διαγωνισμό ;
Πως κλήθηκαν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό και πως ;
Αν δεν αποσαφηνιστεί…… ΑΠΟΧΗ.”

Η κα Μπατζελή έθεσε τα εξής : “Είναι έργο του 2018.Ποιος το χρηματοδοτεί; Πως έγινε ο
διαγωνισμός; Μπορούμε να έχουμε την Προγραμματική Πολιτισμική Σύμβαση; Τι εννοείται στην
παρ.9γ της εισήγησης που αναφέρεται ότι είναι τμήμα της προμελέτης του Υπ. Πολιτισμού;
Η Οικονομική Επιτροπή ως Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να έχει πλήρη γνώση των διαδικασιών που
ακολουθήθηκαν αλλά και των πόρων που διατίθενται για τα έργα και δη στα πλαίσια των
προγραμματικών συμβάσεων και με τα Υπουργεία.Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. Ι/6-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες ανάδειξης - ανάπλασης του αρχαιολογικού
χώρου Κύνου Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € με ΦΠΑ, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τον έλεγχο και βαθμολόγηση της τεχνικής
προσφοράς.

Σύμφωνα με αυτό διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών της μίας και
μοναδικής διαγωνιζόμενης σύμπραξης: «ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
- ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.Π.Ε.», ελέγχθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος
αποκλεισμού της και αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε η τεχνική προσφορά της, με συνολική
βαθμολόγηση επί της τεχνικής προσφοράς: ΒΤΠ = 95.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 865

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων ρέματος
“ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΥ” περιοχής Αχλαδίου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 129258/7166/3-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε υπέρ κάνοντας την εξής παρατήρηση: “η διαφορά μεταξύ της πρώτης
ΤΣΩΝΗ και του δεύτερου είναι σημαντική, ποσοστιαία διαφορά που υπάρχει και μεταξύ των
άλλων. ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 98, παράγραφος 1.ε. το
υπ’αριθμ. 1/30-06-2020 (ολοκληρώθηκε την 1-07-2020) πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων ρέματος
“ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΥ” περιοχής Αχλαδίου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 45.000,00 €, που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών
επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΤΣΩΝΗ
ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ”, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επί τοις εκατό
(50,00%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 866

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση
παράκαμψης Μοδίου», προϋπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Διασταύρωση
(ΝΕΟ Λαμίας - Αθηνών) προς Ρεγγίνι - Μόδι - ΠΕΟ Λαμίας - Λιβαδειάς: Ολοκλήρωση
παράκαμψης Μοδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 127127/7023/1-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/1-07-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 90130, του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση
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παράκαμψης Μοδίου», προϋπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Διασταύρωση
(ΝΕΟ Λαμίας - Αθηνών) προς Ρεγγίνι - Μόδι - ΠΕΟ Λαμίας - Λιβαδειάς: Ολοκλήρωση
παράκαμψης Μοδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 156425 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα ένα
και πενήντα τοις εκατό (51,50 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 867

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης»,
προϋπολογισμού 2.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 121652/6717/6-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή παρατήρησε ότι “ και αυτό το έργο είναι του 2018.Το έχουμε συζητήσει και
ψηφίσει στην αρχική του παρουσίαση.Ψηφίζουμε υπέρ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ.1/30-06-2020 (ολοκληρώθηκε την 1-07-2020) πρακτικό της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 90131, του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της οδού
πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης», προϋπολογισμού 2.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς και
εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ -
ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 155641 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα και πέντε εκατοστά τοις εκατό (40,05 %) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 868

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Τιθορέας - Κ. Τιθορέας», προϋπολογισμού
74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 129343/7169/07-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι “κατακυρώνουμε τη σύµβαση του έργου στον οικονομικό
φορέα“ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ”, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό
(61,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Μεγάλη έκπτωση.
Ψηφίζουμε υπέρ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/7-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
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συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο
Τιθορέας - Κ. Τιθορέας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, ήτοι του
οικονομικού φορέα “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στον οικονομικό φορέα “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό (61,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 869

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου - Παντειχίου», προϋπολογισμού
90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 128871/3924/3-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε την μεγάλη διαφορά της έκπτωσης του μειοδότη με τους υπολοίπους
και ψήφισε υπέρ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 26-06-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 89882, του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου - Παντειχίου»,
προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΣΠΡΟΣ Χ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ASPROS ENERGY ARGOLIDA», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 155108 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δύο και δέκα επτά τοις εκατό (42,17%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 870

ΘΕΜΑ 15ο: Α. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 438/7-04-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Σήμανση οδικού
δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας». Β. Ακύρωση του διαγωνισμού σε συμμόρφωση
προς την αριθμ. 427/220 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.127182/3861/1-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η νομοθεσία προβλέπει : « Όταν το φυσικό αντικείμενο του
δημοπρατούμενου έργου περιλαμβάνει εργασίες που ανήκουν σε μία μόνο ομάδα…. οι εργασίες
του προϋπολογισμού του έργου θα ομαδοποιούνται σε δύο υποομάδες, που θα θεωρούνται ως
«Ομάδες εργασιών» , προκειμένου να εξασφαλιστεί η περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερης
δαπάνης από την προβλεπόμενη ».
Διερωτόμαστε πως αυτό διέφυγε της προσοχής των υπηρεσιακών παραγόντων, που δεν
σκέφτηκαν μήπως το έργο κοστίσει λιγότερο για την Περιφέρεια….. αν και έχουν κάνει και άλλες
ανάλογες εισηγήσεις.
Πως αισθάνονται που εξέθεσαν την Οικονομική Επιτροπή, που και με δική μου ευθύνη δεν το
πρόσεξε ;
Συμφωνούμε με την εισήγηση.”
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Ο κ.Δούρος ανέφερε ότι “δεν είναι σωστό να έρχονται ανακλήσεις αποφάσεων της Ο.Ε. αυτό
σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά καθώς και ότι η Επιτροπή δεν ενημερώνεται σωστά.”

Η κα Μπατζελή τόνισε ότι: “Βάσει του Εκλεκτικού Συνεδρίου το σκεπτικό του οποίου είναι
διατυπωμένο στο σημείο 6 τέλος σελ. 11 και 12, δεν υπήρχε ομαδοποίηση της κατηγορίας έργων
«Σήμανση Ασφάλεια» που υπερέβαιναν σε κόστος το ποσόν των 60.000 ευρώ. Να μας εξηγηθεί
γιατί προέβησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες στην πρακτική αυτή . Υπάρχουν ευθύνες. Ποιος
εισηγήθηκε τη διενέργεια της δημοπράτησης με αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί
ο διαγωνισμός και να καθυστερήσει ένα σημαντικό έργο του 1.000.000 ευρω;
Να μας ειπωθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίας ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουν για το
έργο αυτό. Θα είναι νέος εξ αρχής διαγωνισμός ή μόνο για την ομάδα εργασιών που δεν
κατηγοριοποιήθηκαν και αναφέρονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.Ψηφίζουμε υπέρ της
εισήγησης.”

Ο κ. Παπαναστασίου έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το έργο.

Ο κ. Αναγνωστάκης αναφέρθηκε στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επεσήμανε ότι
θα πρέπει η Προϊσταμένη Αρχή να είναι πιο προσεκτική και να ελέγχει καλύτερα τις συμβάσεις
και τα έργα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 438/7-04-2020 (πρακτικό 12, θέμα 4ο, ΑΔΑ ΩΜΞΡ7ΛΗ-ΔΧΜ)
απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 26-03-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας, με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 86486, του υποέργου: «Σήμανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για
τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» και κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο MAYCON HELLAS CONSTRUCTION
COMPANY S.A».

2. Ακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 427/220
πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθήνας, προκειμένου να διενεργηθεί εκ νέου από την αρχή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 871

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για τα έτη 2018-2019», συμβατικού
ποσού 156.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
128411/3898/2-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη τον Μάρτη του 2019….. και η
έκταση του έργου υποσημειώνει πως όφειλε να γίνει μέσα στις προθεσμίες…..
Θεωρούμε, λοιπόν, απολύτως απαράδεκτο η αίτηση για μετατόπιση των δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ να
κατατίθεται μόλις στις 22/3/2020….. Όπως απαράδεκτο θεωρούμε να δίνει η Τεχνική Υπηρεσία
της Π.Ε Εύβοιας παράταση ενός μήνα στον εργολάβο , χωρίς να ενημερώνει καν την Οικονομική
Επιτροπή….. Έτσι ο εργολάβος επανέρχεται με αίτηση του στις 3/6, εμπρόθεσμα και ζητάει
παράταση ως τον Σεπτέμβρη.
Διερωτόμαστε για το πως λειτούργησε η υπηρεσία και………. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Παπαναστασίου εξήγησε ότι η Προϊσταμένη Αρχή βάσει του Π.Δ. του 2013 μπορεί να
δώσει παράταση χωρίς έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής εφόσον η παράταση είναι μέσα στο
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ίδιο αναθεωρητικό τρίμηνο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οικονομικό αντικείμενο.

Οι κ.κ. Σιαλμάς και Δούρος ψήφισαν υπέρ επισημαίνοντας ότι είναι η τελευταία παράταση που
εγκρίνουν για το εν λόγω έργο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν. Ευβοίας, για τα έτη 2018-2019» μέχρι την 27-09-
2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 872

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής Δήμου Καρύστου», συμβατικού ποσού 451.981,76 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
129605/3953/3-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε κατά αναφέροντας τα εξής:
“Δεδομένα :Η σύμβαση του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» υπεγράφη στις 16-10-2017 για ποσό 451.981,76 € με Φ.Π.Α., με
ανάδοχο τον ΕΔΕ Α.Ι.Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε. Το έργο αφορά την συντήρηση τμημάτων των
Επαρχιακών οδών 1,2,4,5 στην περιοχή της Καρύστου. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες
χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας ασφαλτικών, σήμανσης – ασφάλισης για τις εν λόγω
οδούς.
Είναι έργο του 2017,έχει πολλές καθυστερήσεις, υπάρχει «κενό» μεταξύ 2018 μέχρι και της νέας
παράτασης. Έχουν εγκριθεί όλες οι παρατάσεις και δη αιτιολογημένες από την Οικονομική
Επιτροπή ή οι Τεχνικές Υπηρεσίες έδωσαν «σιωπηλώς τις παρατάσεις»; Υπάρχουν σημαντικές
ευθύνες των Υπηρεσιών στην υλοποίηση των έργων αλλά και της παρακολούθησής τους.”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Στις 16-10-2017 υπεγράφη η σύμβαση του έργου, που είχε πολύ
συγκεκριμένη έκταση, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό και την τεχνική περιγραφή του
έργου.….
Έχει ήδη πάρει τρεις παρατάσεις και οι Τεχνικές υπηρεσίες της Εύβοιας και της Περιφέρειας
εισηγούνται νέα παράταση γιατί όπως λένε « οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι
εν όλω ».
Προφανώς αποδέχονται την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου λόγω COVID, που με την
μορφή της πανδημίας αντιμετωπίσθηκε από τον Μάρτη του 2020.
Με αυτή την λογική…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και φυσικά περιμένουμε τις εξηγήσεις
της Περιφερειακής Αρχής, που έχει την ευθύνη διοίκησης της Περιφέρειας.
Περιμένουμε να σχολιάσετε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της.

O κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “το έργο έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο 16-10-2018 πριν 2
χρόνια δεν μπορώ να το αποδεχτώ η παράταξη μου θα ψηφίσει κατά”

Ο κ. Δούρος δήλωσε “πρέπει να καταλάβουν οι εργολάβοι ότι η καινούργια Οικονομική
Επιτροπή δεν θα δίνει συνεχείς παρατάσεις.Αυτό πρέπει να σταματήσει θα ψηφίσουμε κατά ”

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε κατά

Ο Αντιπρόεδρος επεσήμανε ότι πρέπει να δώσουν την παράταση για τελευταία φορά
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής Δήμου Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι 30-09-2020, καθώς οι λόγοι
που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 873

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διασταύρωση
Μαρμαρίου - Μαρμάρι», συμβατικού ποσού 313.989,38 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
129605/3953/3-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό τονίζοντας ότι “έχουν δοθεί 2 παρατάσεις. Είναι ευθύνη των
Τεχνικών Υπηρεσιών να έχουν αντιμετωπίσει τις εκκρεμότητες και οι λόγοι που αναφέρει ο
ανάδοχος που έπρεπε να είχαν γνωστοποιηθεί στην Ο.Ε. και στην Αν/περιφέρεια νωρίτερα προς
επίλυση με τον Δήμο και όχι με την λήξη της παράτασης.”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε “Ψηφίζουμε υπέρ. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα, αν όντως
προκύπτει ευθύνη του Δήμου θα πρέπει και ο Δήμος να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί
και αυτό να καταγραφεί”

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Στις 04-09-2018 υπεγράφη η σύμβαση του έργου, που είχε πολύ
συγκεκριμένη έκταση, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό και την τεχνική περιγραφή
του.….
Έχει ήδη πάρει δύο παρατάσεις και οι Τεχνικές υπηρεσίες της Εύβοιας και της Περιφέρειας
εισηγούνται νέα παράταση γιατί υπολείπεται το 5 % του έργου, που σχετίζεται με απαλλοτρίωση
παροδίων ιδιοκτησιών που καθυστερεί να κάνει ο Δήμος…. Ώστε να γίνει ασφαλής μια στροφή
του δρόμου.
Θα Ψηφίσουμε την εισήγηση…. Αλλά ταυτόχρονα ζητάμε την σχετική αλληλογραφία που έχει
γίνει μεταξύ της Υπηρεσίας και του Δήμου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:

«Διασταύρωση Μαρμαρίου - Μαρμάρι», Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι 30-07-2020, καθώς οι λόγοι που
επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 874

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανέγερση
1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας», συμβατικού ποσού 1.145.525,32 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
132483/4011/7-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανέγερση 1ου

Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας», Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι 31-08-2020.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 875

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση -
βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά - Προκόπι (Β΄ Φάση)», συμβατικού ποσού 1.375.971,69€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
131244/3993/7-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “ θεωρούμε απαράδεκτο να δίνει η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε Εύβοιας
παράταση δύο μηνών στον εργολάβο , χωρίς να ενημερώνει καν την Οικονομική Επιτροπή…..
Έτσι ο εργολάβος να επανέρχεται με αίτηση του « εμπρόθεσμα » και να ζητάει νέα παράταση.
Διερωτόμαστε για το πως λειτούργησε η υπηρεσία και………. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΟ στην
εισήγηση.”

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος , Σιαλμάς και η κα Μπατζελή ψήφισαν Λευκό

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση -
βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά - Προκόπι (Β΄ Φάση)», Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι 15-10-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 876

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού
οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
102707/5641/6-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Βάσιμη η αιτιολογία...Δεν έχουμε αντίρρηση”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού
οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, ι
μέχρι 31-08-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 877

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού - εκτυπωτών, περιόδου 2020-2021 της Π.Ε.
Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού
34.800,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
132413/2197/7-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει α) τη διενέργεια συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού - εκτυπωτών, περιόδου 2020-2021 της Π.Ε. Φωκίδας
και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού
34.800,00 € με ΦΠΑ και β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 878

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας I & II και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις
ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού
360.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 129665/3431/6-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα πρακτικά Ι και ΙΙ της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διεθνούς,
ανοικτού ηλεκτρονικού [92696] διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις
ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 360.000,00
€ με ΦΠΑ, τα οποία αφορούν στην αποσφράγιση & έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικής και οικονομικών προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη, όπως προέκυψε από την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών, την εταιρεία «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με
ποσοστό έκπτωσης 24,21% και συνολική προσφερόμενη τιμή 241.237,50€ άνευ ΦΠΑ (με 13%
ΦΠΑ 272.598,38).

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 879

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 694/9-06-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 131644/3994/7-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 694/9-06-2020 (Αρ. Πρακτ. 21, ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ) απόφασή
της σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας,
για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως αυτά αποτυπώνονται στον αντίστοιχο πίνακα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των
δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ, για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας κατά το σχολικό έτος
2019-2020, που περιλαμβάνονται στις αριθμ. 1739/2019, 1744/2019, 1838/2019 αποφάσεις της
Ο.Ε., με τις οποίες εγκρίθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες της διαπραγμάτευσης της 23ης
Σεπτεμβρίου 2019 (α/α 18), και συγκεκριμένα ως προς:

α) τα στοιχεία του αναδόχου στο δρομολόγιο με κωδικό 920, από “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ.”, που αναγράφεται λανθασμένα, στο ορθό “ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.” και
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β) το νέο ημερήσιο συμβατικό κόστος 126,82 € αντί του ορθού 110,33 €, καθώς εκ
παραδρομής δεν υπολογίστηκε το ποσοστό 13% της έκπτωσης του αναδόχου,

σύμφωνα με τον νέο Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος πρακτικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 694/9-06-2020 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 880

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071), Οικονομικού Έτους
2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 122812/2048/29-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
A) την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

(φορέας 073), οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής λογισμικού
του τμήματος της
Πολιτικής Προστασίας της
ΠΕ Ευρυτανίας, για την
απρόσκοπτη και άμεση
επικοινωνία με τους
πολίτες, μέσω γραπτού
μηνύματος.
20REQ006927282

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

2.100,00 38.000,00 28.331,02 7.568,98

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών και τις
επισκευές για τα
ΚΗΥ9376 & ΚΗΥ9390
φορτηγά και ΚΗΥ9375
ημιφορτηγό, οχήματα –

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 1.200,00 483.218,14 478.707,95 3.310,19
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μηχανήματα έργου της
ΔΤΕ της ΠΕ Ευρυτανίας,
που εντάσσονται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
27/2020 απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ006817303
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών (αλυσίδες)
για το ΚΗΙ4379 φορτηγό
όχημα της ΔΤΕ της Π.Ε.
Ευρυτανίας που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
27/2020 απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 496,00 483.218,14 479.907,95 2.814,19

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών
(αντιψυκτικά) για τα:
ΚΥ460 ισοπεδωτή,
ΙΧ123350 & ΚΥ460 &
ΚΥ452 & ΚΥ453 &
ΙΧ93852 & ΙΧ133079
εκχιονιστικά, ΙΤΝ6114
ημιφορτηγό και ΚΥ3158
προωθητή, μηχανήματα-
οχήματα της ΔΤΕ της
Π.Ε. Ευρυτανίας που
εντάσσονται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
27/2020 απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 944,88 483.218,14 480.403,95 1.869,31
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Η δαπάνη αφορά το έργο
με τίτλο «Επείγουσες
μελέτες βελτίωσης οδικού
δικτύου Κρέντη – Άγραφα
(τμήμα Κρέντη – Γέφυρα
Καρβασαρά) λόγω
εκδήλωσης
κατολισθητικών –
γεωλογικών
φαινομένων».
Το έργο εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
ΠΕ Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την
108/2020 απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου και η δαπάνη
κρίνεται απαραίτητη για
την αποκατάσταση
βλαβών στο επαρχιακό
οδικό δίκτυο Κρέντης –
Αγράφων λόγω
κατολισθήσεων.(ΚΑΠ
2020)
20REQ006880809

03.071.
9762.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων

140.000,00 142.000,00 0,00 2.000,00

Η δαπάνη αφορά το έργο
με τίτλο «Βελτίωση
αθλητικών
εγκαταστάσεων Δήμου
Καρπενησίου». Το έργο
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π Ε
Ευρυτανίας, σύμφωνα με
την 108/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου και η δαπάνη
κρίνεται απαραίτητη για
την ανάδειξη των
αθλητικών
εγκαταστάσεων της ΠΕ
Ευρυτανίας, στα πλαίσια
προσέλκυσης εθνικών
ομάδων και αθλητών για
προετοιμασία και τις
προπονήσεις τους.
20REQ006923032

03.071
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 395.000,00 730.877,79 217.877,67 118.000,12

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 881

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
126994/3351/7-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
εγκατάσταση
κλιματιστικού και
επισκευής κεντρικής
πόρτας, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

260,00 49.876,00 31.052,00 18.824,00

2

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια υλικών για
κατασκευή
διαχωριστικού τείχους
για διαμόρφωση του
χώρου στο Τμήμα
Λογιστικής Διαχείρισης,
σύμφωνα με το Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α/8-8-
16) και οδηγίες
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 800,00 12.206,80 9.666,92 2.539,88

3

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στον ATIA
PENATO PERPARIM,
επειδή δεν έγινε η
μεταβίβαση του ΙΟΡ
5503 αυτ/του, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 άρθρο
176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

75,00 2.569,00 1.205,00 1.364,00

4

Αμοιβή στο δικηγόρο
Στυλιανό Καββαδία για
την υπόθεση Κ.Β
ΜΑΡΚΟΥ ΑΕΒΕ , για τη
δικάσιμο της 23-7-20 στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 άρθρο
176 παρ.1,άρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, άρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16 20.000,00 11.954,66 8.045,34

5

Αμοιβή στη δικηγόρο
Μαριάνθη Σαξώνη για
την υπόθεση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ, για τη
δικάσιμο της 23-7-20 στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 άρθρο
176 παρ.1, άρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, άρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16 20.000,00 12.337,82 7.662,18

6

Αμοιβή στη δικηγόρο
Αδαμαντία Δουλοπούλου
για την υπόθεση
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, για τη
δικάσιμο της 23-7-20 στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16 20.000,00 12.720,98 7.279,02
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Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 άρθρο
176 παρ.1,άρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, άρθρο 58

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.284,48 84.651,80 54.644,90 30.006,90 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 882

ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος
ΔημοσίωνΕπενδύσεων (ΕιδικόςΦορέας 071), ΟικονομικούΈτους 2020,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 131274/3985/7-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευσηπίστωσης:
α) για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073)

έτους 2020, για δαπάνες που θαπραγματοποιηθούν το 2020στηνΠ.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια υλικών για την
αντικατάσταση των
τεσσάρων ράουλων του
σασί του θαλάμου, με νέες
για τον αριστερό από τους
τρεις κεντρικούς
ανελκυστήρες του κτιρίου
της ΠΕ Εύβοιας.
Έγγραφο 129937/3965/06-
07-2020 του τμήματος
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.1329

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

372,00 5.000,00 2.002,00 2.626,00

ΣΥΝΟΛΟ 372,00 5.000,00 2.002,00 2.626,00

β) για δαπάνες, πιστοποιήσεις - λογαριασμούς έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071), ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+

ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
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 6117
Είδος εκχιο/κο-χορτ/κο
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
127224/3862/01-07-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.945
9.01 Διάφορα

έργα.

248,00

2

Δαπάνη Προμήθειας
του οχήματος της
Πολιτικής Προστασίας
ΚΗΗ 6117 Είδος
εκχιο/κο-χορτ/κο 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
117951/3585/22-06-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.945
9.01

Διάφορα
έργα.

496,00 456.216,07 112.643,90 342.828,17

ΣΥΝΟΛΟ 744,00 456.216,07 112.643,90 342.828,17

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 883
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ΘΕΜΑ 28ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 131430/2182/7-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πληρωμή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών συμβούλου ποιότητας σε
ετήσια βάση ανεξαρτήτως πεδίου, από 1/8/2020 έως 31/7/2021 με στόχο την συνεχιζόμενη
υποστήριξη και παρακολούθηση του εφαρμοζόμενου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ……
δεν είναι κατανοητής σκοπιμότητας….. Για αυτό την ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ….
ΝΑΙ….Στα υπόλοιπα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
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

20 Μαΐου 2015
αγωγή που άσκησαν

η Παναγιώτα
Αθανασοπούλου και

ο Αθανάσιος
Αθανασόπουλος.

Σύμφωνα με την ΤΤ.
102714/471/30.06.2
020 εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
383,16 35.000,00 17.045,08 17.571,76

2.

Πληρωμή δαπάνης
για επιθεώρηση και

επανέκδοση
πιστοποιητικού κατά
το πρότυπο του

ISO 9001/2015 στο
ΚΤΕΟ της Π.Ε

Φωκίδας
( EUROCERT A.E.)
Το αρθμ. πρωτ.

118789/1992/23-06-
2020 Έγγραφο

πρωτογενές αίτημα
της Δ/νσης

Μεταφορών και

02.04.073.0879.0
1

Λοιπές
Αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

1.116,00 30.000,00 9.746,40 19.137,60
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Επικοινωνιών.

3.

Πληρωμή δαπάνης
για παροχή
υπηρεσιών
συμβούλου

ποιότητας σε ετήσια
βάση ανεξαρτήτως

πεδίου, από
1/8/2020 έως

31/7/2021 με στόχο
την συνεχιζόμενη
υποστήριξη και

παρακολούθηση του
εφαρμοζόμενου
συστήματος

διαχείρισης της
ποιότητας σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του

πρότυπου
iso9001:2015. Το
αρθμ. πρωτ.

114463/1430/17-06-
2020 Έγγραφο

πρωτογενές αίτημα
της Δ/νσης

Μεταφορών και
Επικοινωνιών.(ΑΔΑ
Μ:20REQ00691282

4)

02.04.073.0879.0
1

Λοιπές
Αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

1.488,00 30.000,00 10.862,40 17.649,60

4.

Πληρωμή δαπάνης
για σφραγίδων για
τις ανάγκες του

τμήματος
οικονομικής
Διαχείρισης &
Δημοσιονομικού
Ελέγχου Το αρθμ.

πρωτ.
126798/12107/01-
07-2020 Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος

προμηθειών

02.04.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 109,12 13.692,25 1.659,62 11.923,51

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.096,28 108.692,25 39.313,50 66.282,47

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 884

ΘΕΜΑ 29ο: Εξειδίκευση πίστωσης α) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 131894/4366/7-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε υπέρ επισημαίνοντας ότι σχετικά με το Β.1 ζήτησε ορισμένες
επεξηγήσεις των προγραμμάτων και προτάσεων,και ανέφερε: “ στην 24η Ο.Ε. θέμα 18
ψηφίσαμε 24.744 € για το πρόγραμμα. Ποιες περιοχές αφορούν τα ποσά που εγκρίνουμε και
ποιο είναι το συνολικό ποσό. Πως συνδέεται με το κόστος και την εγκατάσταση δακοπαγίδων
από τον ανάδοχο.
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Στην έκθεση που μας έχει αποσταλεί από τον κ.Τσελά και αναφέρονται οι περιοχές στον Ν.
Ευβοίας, περιλαμβάνεται η Κύμη -Αλιβέρι και όχι η Β. Εύβοια. Είναι σκόπιμο να ενταχθεί
συμπληρωματικά και μάλιστα μετά από το πρόβλημα του διαγωνισμού των δακοπαγίδων που
φαίνεται ότι είναι χρόνιο στην ενότητα αυτή. Συνεπώς και η περιοχή αυτή χρειάζεται μόνιμη
στήριξη και έκτακτη ένταξη της στο πιλοτικό πρόγραμμα.”
Συνεχίζοντας σχετικά με το Β.3 περί μελέτης Μόρνου, υπενθύμισε στα μέλη ότι έχει στείλει στους
επικεφαλείς των παρατάξεων για την από κοινού υπογραφή επιστολής στήριξης στον Δήμο
Δωρίδας για αντισταθμιστικά οφέλη.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,

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

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟ
ΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την
προμήθεια ανταλλακτικών
για το χλοοκοπτικό
μηχάνημα που
χρησιμοποιείται για την
συντήρηση του κήπου
στο Διοικητήριο της ΠΣΕ

Έγγραφο 127840/7081/2-
7-2020 Γεν.Δ/νση
Αναπτυξιακού
Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος και
Υποδομών

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 102,00 35.000,00 26.412,12 8.587,88

2

Δαπάνη λοιπών εξόδων
μετακινησης (εισιτήρια,
διόδια, χιλιομετρική
αποζ/ση κλπ) για την
υλοποίηση του
προγράμματος
συλλογικής
καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς

Έγγραφο 128928/11103/3-
7-2020 Δνση Αγρ, Οικ/μίας
& Κτηνιατρικής

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγ

ωγής

3.000,00 1.735.540,84 1.051.966,26 683.574,58

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 3.102,00

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
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 885

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 98/21-01-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 128439/3918/2-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 98/21-01-2020 απόφασή της, ως προς τη συγκρότηση της
υπ’ αριθ. 1Γ τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
των ανοικτών διαγωνισμών (άνω και κάτω των ορίων, με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία,
τεχνική και εργαλείο επιλεγεί από την Αναθέτουσα, ανοικτός ή ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Εύβοιας, τα σχολικά έτη 2020-2023, καθώς και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης, τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που θα προκύψουν μετά
τους διαγωνισμούς που διενεργεί η Π.Ε. Εύβοιας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και μέχρι
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί, ως εξής:

1. Γίγα Κων/νο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Β’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την
Παλαιολόγου Όλγα, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών Α’.

2. Μανώλη Δημήτριο, κλάδου Π.Ε. Μηχαν/γων Μηχ/κών Α’, αναπληρούμενο από την
Φεργάδη Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’.

3. Κατσίκα Κων/νο, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών Α’, αναπληρούμενο από την
Χατζηπροδρόμου Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’.

Γραμματέας της ως άνω επιτροπής ορίζεται η Λαγουδάκη Ελένη κλάδου ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη από τον Ντούρμα Ευστράτιο, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων

1

Δαπάνη για “Ανάπτυξη
και εφαρμογή υπηρεσιών
ευφυούς δακοκτονίας στις
ΠΕ Βοιωτίας, Εύβοιας,
Φθιώτιδας και Φωκίδας”

Έγγραφο 127048/104/1-7-
2020 Γεν. Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής .

20REQ006954083 2020-07-
01

02.01.071.9899.
01

Λοιπές
δαπάνες (20%

Έργα
Περιφέρειας )

74.400,00 4.089.486,03 2.542.576,79 1.546.909,24

2

Δαπάνη για “Ανανέωση -
επικαιροποίηση
περιβαλλοντικών όρων
για την κατασκευή και
λειτουργία των Ε/Β έργων
άρδευσης της πεδιάδας
Μόρνου”

Έγγραφο 128843/2586/3-
7-2020 Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού

20REQ006967668 2020-07-
03

02.01.071.9899.
01

Λοιπές
δαπάνες (20%

Έργα
Περιφέρειας )

24.800.00 4.089.486,03 2.616.976.79 1.472.509.24

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 99.200,00
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Μηχ/κών Α’.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο άρθρο 221 § 1 & 2 του Ν.

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 98/21-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 886

ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια
εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον
Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 130162/4324/6-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια
εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον
Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας,
σύμφωνα με το άρθρο 221 περί Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων
Συμβάσεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, ως κάτωθι:
 Γρηγόριος Καλησιάκης του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχ/κων Ηλ/κων Η/Υ
& Πληρ/κης), υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκ/κης Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή
του τον Δημήτριο Γαλάνη του Ελευθερίου, κλάδου Π.Ε. Δ/κου - Οικ/κου - (ειδ. Δ/κου), υπάλληλο
της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.
 Ιωάννης Ζωβοΐλης του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων-
Μηχανικών), υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρωτή του τον Κων/νο
Μελέτη του Ιωάννη, κλάδου Π.Ε. Χημικών (ειδ. Χημικών - Μηχ/κων), υπάλληλο της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.
 Κωνσταντίνος Περώνης του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων -
Μηχανικών), υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., με αναπληρώτριά του την Άρτεμις
Μπακούμη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Μηχ/κων (ειδ. Πολ/κων Μηχ/κων), υπάλληλο της ίδιας
Δ/νσης.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος στη σειρά υπάλληλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 887

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 129171/443/3-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασική πυρκαγιά στις 25-06-2020, στην Τοπική Κοινότητα Πεντάπολης, Οικισμός
Παλαιοκάστρου Δήμου Δωρίδας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 131074/450/6-07-
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. 129171/443/3-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
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Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική
πυρκαγιά στις 25-06-2020, στην Τοπική Κοινότητα Πεντάπολης, Οικισμός Παλαιοκάστρου
Δήμου Δωρίδας), με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1. H ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –

Π.Ε. Φωκίδας, για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. H διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών - πυρκαγιά, που

εκδηλώθηκε τις 25/6/2020, στην περιοχή της Π.Ε Φωκίδας, στην Τοπική Κοινότητα
Πεντάπολης.

3. H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση εργασιών:
- Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 4569 (172ΗΡ) φορτωτή και φορτηγού-υδροφόρας ΑΜΑ 5861,
ιδιοκτησίας “ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. Ο.Ε.”, για συνδρομή στην πυρκαγιά.

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

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 888

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 129685/578/5-07-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Λιβαδειάς και
Ορχομενού, από 5-07-2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 130307/582/6-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 129685/578/5-07-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Λιβαδειάς και
Ορχομενού, από 5-07-2020, με την οποία αποφασίστηκαν:
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1. - Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας, για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

2.- Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), οι οποίες εκδηλώθηκαν από τις 4/07/2020
στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας και είχαν ως αποτέλεσμα πολλαπλές και εκτεταμένες
καταστροφές στις τεχνικές υποδομές, με αποτέλεσμα να κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση
αποκατάστασή τους (καθαρισμός ρείθρων – τεχνικών φρεατίων, κατασκευή αναχώματος,
μεταφορά μπαζών, αποσυμφόρηση οδοστρώματος από πτώση δέντρων & διευθέτηση
αγροτικού οδικού δικτύου, λόγω υπερχείλισης παρακειμένων ρεμάτων).

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

α) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 96313 μηχάνημα, τύπου Μηχανικού Εκσκαφέα (JCB), ιδιοκτησίας
“Κωτσαδάμ Λουκά”, για καθαρισμό ρείθρων – τεχνικών φρεατίων ένθεν & ένθεν του επαρχιακού
οδικού δικτύου, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λιβαδειάς – Αλιάρτου, Αγίας Τριάδας-Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Λιβαδειάς.

β) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 64571 μηχάνημα, τύπου ισοπεδωτής γαιών (GRADER),
ιδιοκτησίας “Aνδρίτσου Κων/νου”, για καθαρισμό ρείθρων – απομάκρυνση φερτών υλικών ένθεν
& ένθεν του αγροτικού δικτύου, και διευθέτηση των καταστροφών που υπέστη από έντονα
πλημμυρικά φαινόμενα λογω υπερχείλισης των παρακείμενων ρεμάτων, στη θέση Μπούκα-
Βακούφκο της Τοπικής Κοινότητας Ακραιφνίου του Δήμου Ορχομενού.

4.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 2136
απόφαση (πρακτικό 41/18-12-2019, θέμα 17ο, ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Ο.Ε της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.
Βοιωτίας καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών, προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

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

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία. Η
διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των εντολών
(γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων) των
υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων, Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων,
συντονιστών βάρδιας κ.α.), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από
την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

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

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

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

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

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 889

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 129728/468/6-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, κατολισθήσεις από 5-07-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 129733/469/6-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 129728/468/6-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες, κατολισθήσεις από 5-07-2020), με την οποία αποφασίστηκαν:

Α.- H ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας, για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

Β.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων:
1) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99635 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα

ερπυστριοφόρου, ιδιοκτησίας “ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ”, για την εκτέλεση εργασιών
αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών χωρίς μεταβολή των διατομών, τον
καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά για την διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής
ικανότητας του υδατορέματος Αυλακίου (ανάντι και κατάντι της γέφυρας επί της Επ.Ο. Λαμίας
Στυλίδας) και Νεράιδας του Δήμου Στυλίδας, προκειμένου να προστατευτούν οι οδικές υποδομές
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λαμία - Στυλίδα, να προστατευτούν οι παρακείμενες αγροτικές
καλλιέργειες και εγκαταστάσεις και να διαφυλαχθεί το αγροτικό εισόδημα.

2) Των με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και Ρ 45404, που αποτελούν το όχημα
μεταφοράς μηχανημάτων έργων, ιδιοκτησίας “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ”, για την μεταφορά του
ανωτέρω (1) και του κάτωθι (5) στον τόπο των επεμβάσεων.

3) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96723 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα -
φορτωτή, του με αρ. κυκλ. ME 96259 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή λαστ. και του με αρ.
κυκλ. ΥΧΤ 9306 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, για τον καθαρισμό των
τεχνικών, την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, τον καθαρισμό των ρείθρων στην Π.Ε.Ο. Λαμίας
- Λιβαδειάς (πλησίον της ΔΕ Αμφίκλειας και ΤΚ Παλαιοχωρίου), προκειμένου να προστατευτούν
οι χρήστες του οδικού δικτύου και το δίκτυο υποδομών μας από ολοκληρωτική καταστροφή.

4) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 57156 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα-φορτωτή,
του με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 76279 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα λαστιχ., του υπ΄
αριθμ. ΜΙΚ 3238, ιδιοκτησίας “ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ”, για την αποκατάσταση του
οδοστρώματος λόγω κατολισθητικού φαινομένου που έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του
ασφαλτοτάπητα και της υπόβασης αυτού στην Επ.Ο. Γαρδίκι - Γραμμένη Οξυά, καθώς και για
την μεταφορά αδρανών υλικών για την ανωτέρω παρέμβαση καθώς και για την ενίσχυση των
πρανών πλησίον της γέφυρας στην Επ. Οδό Περιβόλι-Κολοκυθιά-Αργύρια, προκειμένου να
προστατευτούν οι χρήστες του οδικού δικτύου και το δίκτυο υποδομών μας από ολοκληρωτική
καταστροφή.

5) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-96287 μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου,
ιδιοκτησίας “ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”, για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, την διευθέτηση,
την διαμόρφωση της κοίτης και την ενίσχυση των αναχωμάτων της αποστραγγιστικής τάφρου
στην περιοχή Ροδίτσας της Δ.Ε. Λαμίας του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να προστατευτούν οι
αγροτικές ιδιοκτησίες, επιχειρήσεις της περιοχής και οι συγκοινωνιακές υποδομές της περιοχής.

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ.
2138/24-12-2019 (πρακτ. 41/18-12-2019, ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Ο.Ε. απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση
εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά
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μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε
η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας
καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπεύθυνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

Γ.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε., οι δε ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας, καθώς και την
ενδεικνυόμενη ανά περίπτωση σήμανση της οδού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

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

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

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

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

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 890

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 127845/7082/2-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600010, Υποέργο 19 (έκτακτες ανάγκες 2020), των Εντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1. 2
2
2
2
2

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας,
για την αποκατάσταση του οδοστρώματος
λόγω κατολισθητικού φαινομένου που έχει
ως αποτέλεσμα την καταστροφή του
ασφαλτοτάπητα και της υπόβασης αυτού,
στην Ε.Ο. Γοργοπόταμος - Δυο Βουνά -

2014ΕΠ56600010 ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ο.Ε. 5.257,60€

ΑΔΑ: 9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5



44

Κουμαρίτσι σε δύο θέσεις (πλησίον της ΤΚ
Κουμαριτσίου και της ΤΚ Δυο Βουνών)
από 01/06/2020 έως 05/06/2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 891

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2881/129351/3-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600012, των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε.Βοιωτίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Κ
Θίσβης του Δ.Θήβας-θέση <<Βαθειά
λάκα>> την 11/06/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 446,40

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Κ
Θίσβης του Δ.Θήβας-θέση <<Βαθειά
λάκα>> την 11/06/2020

2014ΕΠ56600012 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 446,40

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Κ
Θίσβης του Δ.Θήβας-θέση <<Βαθειά
λάκα>> την 11/06/2020

2014ΕΠ56600012 ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 669,60

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Κ
Θίσβης του Δ.Θήβας-θέση <<Βαθειά
λάκα>> την 11/06/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1.339,20
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5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Κ
Θίσβης του Δ.Θήβας-θέση <<Βαθειά
λάκα>> την 11/06/2020

2014ΕΠ56600012 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ 1.562,40

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Παύλου του Δ.Ορχομενού-θέση<<Δέντρι>>
την 12/06/2020

2014ΕΠ56600012 ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΒΟΓΓΛΗ 372,00

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Παύλου του Δ.Ορχομενού-θέση<<Δέντρι>>
την 12/06/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 372,00

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Παύλου του Δ.Ορχομενού-θέση<<Δέντρι>>
την 12/06/2020

2014ΕΠ56600012 ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ 372,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 892

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2019 και «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 129371/1992/3-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Με έκπληξη διαπιστώνουμε πως για πρώτη φορά εξοφλούνται
υποχρεώσεις από μηνών, με καθυστέρηση ….. Ελπίζουμε να είναι για τελευταία φορά…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600015, των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019»,
χρήση 2019 και «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω
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πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019»
Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στη ΔΕ Ασπροποτάμου από 01/07/2019
έως 06/07/2019

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 3.273,60€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019»
Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στη ΔΕ Ασπροποτάμου από 08/11/2019
έως 16/11/2019

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 4.364,80€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019»
Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2019, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΔΕ
Απεραντίων από 22/12/2019 έως 10/1/2020

2014ΕΠ56600015 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.537,40€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΔΕ
Βίνιανης από 05/01/2020 έως 17/01/2020

2014ΕΠ56600015 ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.440,00€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΔΕ
Δομνίστας από 05/01/2020 έως 14/01/2020

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 3.571,20€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τη διευθέτηση
της κοίτης του υδατορέματος στη θέση
Πλατανιάς ΤΚ Κέδρων για την προστασία
υφιστάμενων τεχνικών και ιδιοκτησιών από
07/03/2020 έως 21/05/2020

2014ΕΠ56600015 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19.096,00€

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τη διευθέτηση
της κοίτης του υδατορέματος στη θέση
Πλατανιάς ΤΚ Κέδρων για την προστασία
υφιστάμενων τεχνικών και ιδιοκτησιών από
07/03/2020 έως 21/05/2020

2014ΕΠ56600015 ΚΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 19.096,00€

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τη διευθέτηση
της κοίτης των υδατορεμάτων Ασφάκα, Κρούνα
και Αγία Παρασκευή ΔΕ Αγράφων για την
προστασία υφιστάμενων τεχνικών και
ιδιοκτησιών από 07/03/2020 έως 03/04/2020

2014ΕΠ56600015 ΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13.268,00€
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9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τη διευθέτηση
της κοίτης των υδατορεμάτων Ασφάκα, Κρούνα
και Αγία Παρασκευή ΔΕ Αγράφων για την
προστασία υφιστάμενων τεχνικών και
ιδιοκτησιών από 07/03/2020 έως 05/05/2020

2014ΕΠ56600015 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ 18.141,20€

10.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΔΕ
Απεραντίων από 04/04/2020 έως 10/04/2020

2014ΕΠ56600015 ΑΛΕΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &
ΣΙΑ ΟΕ 2.380,80€

11.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τη βελτίωση
του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο –
Μοναστηράκι από 27/04/2020 έως 10/06/2020

2014ΕΠ56600015 ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.713,60€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 893

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 ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ελένη Παναγιώτου

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2019-2020 που περιλαμβάνονται στις αρ. 1739/2019, 1744/2019, 1838/2019 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες της

Διαπραγμάτευσης της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετρικ
ή

απόσταση
σε m

Μεταφορικ
ό Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσι
ο κόστος
δημοπρά
τησης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίη
σης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες Αποφάσεις

Ο.Ε.
Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού
δικαιωμάτω

ν
προαιρέσεω

ς

Αιτιολογία

18

920

ΓΑΙΔΑΡΟΣ -
ΚΑΛΙΒΕΖΑ-ΑΛΥΚΕΣ-

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΒΙΓΛΕΖΑ-ΑΓΙΑ
ΑΝΝΑ(ΟΔΟΣ

ΣΩΡΟΥ)-ΔΡΟΣΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 13800
ΜΙΚ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

7,04 € 103,20 € 89,78 € 13,00%

ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε. 134,67 €ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

920

ΓΑΙΔΑΡΟΣ -
ΚΑΛΙΒΕΖΑ-ΑΛΥΚΕΣ-

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΒΙΓΛΕΖΑ-ΑΓΙΑ
ΑΝΝΑ(ΟΔΟΣ

ΣΩΡΟΥ)-ΔΡΟΣΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 20000
ΜΕΓ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

7,04 € 13,00% 126,82 € 110,33 €

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΟΓΩ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5
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