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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 30ης Ιουνίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 24

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
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.) 122296/873/25-06-2020 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. 23/23-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 108430/510/10.06.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, σχετικά με τον διορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [Αίτηση Δήμητρας
Κασιούρα κλπ (Συν. 9)]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση: α/ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σάκων ψυχρής
ασφάλτου(450 τόνοι) » για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών συντήρησης κατά τα έτη 2020-
2021 προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και β) των όρων της
συνημμένης Διακήρυξης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε.
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Ευρυτανίας έτους 2020»,προϋπολογισμού 53.760,00€ με ΦΠΑ, και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των
μηχανημάτων έργου ΠΕΒ για τρία έτη», προϋπολογισμού 548.712,81 € άνευ ΦΠΑ, και β) των
όρων της σχετικής Διακήρυξης

ΘΕΜΑ 6ο:Χορήγηση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στη Φθιώτιδα».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση διαφόρων τμημάτων της
σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020, στα διοικητικά όρια του Δήμου
Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση διαφόρων τμημάτων της
σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020, στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών της
εθνικής οδού «Χαλκίδας – Ιστιαίας – Αιδηψού στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου
μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού
Νομού Ευβοίας »προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά-Προκόπι (Γ΄ Φάση)» του έργου
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του
υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2020-
2021»,του έργου :«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας» προϋπολογισμού: 200.000,00 € με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοπράτηση του έργου: «Αποπεράτωση του
έργου “Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου-Μαρμάρων
Νομού Φθιώτιδας ”», προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13ο:Δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. ενωτική των 1 και
3 ,παράκαμψη Λαμίας» , προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αποδοχής δωρεάς μελέτης (χωρίς κανένα αντάλλαγμα) με αντικείμενο την
«Βελτίωση του Ισόπεδου Τετρασκελούς Κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου στο Νομό
Φωκίδας»

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
ΔημοσίωνΕπενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 ,Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέας 071,
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020 ,Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 17ο:Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 18ο:Α)«Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
(ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».
B)«Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλία Σανίδα για την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 στο 8ο Συνέδριο
Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πάτρα.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά μαθητών
Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 &
2021-2022» και β) των όρων Διακήρυξης, προϋπολογισμού 74.286,92 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα
παράτασης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 115848/510/18-6-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, για τον
καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά, στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβών
στην θέση (Αμπέλια) την 18/06/2020.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117290/522/21-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, στην
κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 21/06/2020, στην « Τ.Κ. Προσήλιου » της Δ.Κ.
Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117294/423/22-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
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(δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19-06-2020 στην Δ.Ε. Μαρτίνου)της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 25ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός απορριμματοφόρου οχήματος της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 της Π.Σ.Ε.

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, ενώ μέσω “e-
presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη
Καλαντζή,Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος,Βασίλειος
Σιαλμάς ,Δημήτριος Αναγνωστάκης, Αναστάσιος Χρονάς και Κατερίνα Μπατζελή(παρούσα από
Έκτακτο Θέμα 1 έως Έκτακτο Θέμα 3) αναπληρώθηκε από τον κ. Νικόλαο Μπέτσιο (από το
1ο Τακτικό Θέμα έως το τέλος της συνεδρίασης).

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
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. μέσω της
εφαρμογής “e-presence” 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
κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις , «Λαϊκή Συσπείρωση» και
«Πατρίδα μας η Στέρεα» , δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις
τους και είναι οι κάτωθι:

«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ – ΕΠΕΙΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Στα πλαίσια των κοινωνικών αναγκών που δημιουργήθηκαν και οξύνονται και στην περιοχή μας,
εξ αιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της πανδημίας του κορονοϊού, που την
επέτεινε σημαντικά…. Μεταφέρουμε βασικά αιτήματα των εργατικών λαϊκών οικογενειών, που
πρέπει να πάρουμε υπόψη μας στην άσκηση των καθηκόντων μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
• Να διασφαλιστεί εισόδημα για όλους, με βάση τις ΣΣΕ, με ευθύνη κράτους και εργοδοτών
• Καμιά εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας
• Να απαγορευτούν οι απολύσεις, να ακυρωθούν όσες έγιναν
• Ταμείο ανεργίας για όλους χωρίς προϋποθέσεις
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• Ένταξη στο μηχανισμό στήριξης όλων των ελαστικά απασχολούμενων
• Ακύρωση χρεώσεων σε ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, εφορία, τράπεζες
• Απαγόρευση πλειστηριασμών.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Τον Οκτώβρη του 2019, στην διάρκεια μεγάλης χαλαζόπτωσης, ο ελαιώνας της Άμφισσας
υπέστη σοβαρές ζημιές…. Υπήρξε σημαντική καταστροφή της σοδειάς, που σε αρκετές
περιπτώσεις έφτανε στο 90 %, ακόμη και στο 100 %.
Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, σε συνεργασία με γεωπόνους της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,
πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο και κατέγραψε τις ζημιές.
Μετά από 8 περίπου μήνες, οι αγρότες της περιοχής έμαθαν τις αποζημιώσεις που προτίθεται
να δώσει ο ΕΛΓΑ. Είδαν πως πρόκειται για καθαρή κοροϊδία, αφού οι αποζημιώσεις δεν
ανταποκρίνονται με κανένα τρόπο στην ζημιά που υπέστησαν.
Σε αυτά τα πλαίσια οι φορείς των αγροτών στην περιοχή εκφράζουν την αγανάκτησή τους….
Βγάζουν τα συμπεράσματά τους για τον ρόλο του ΕΛΓΑ και τις αυταπάτες που είναι φτιαγμένος
να καλλιεργεί, εξασφαλίζοντας – τάχα - την σοδειά των αγροτών.
Απαίτηση των ελαιοπαραγωγών της περιοχής και φυσικά αίτημα της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
είναι να ασκηθούν συγκεκριμένες πολιτικές πιέσεις για να αποκατασταθεί η συγκεκριμένη αδικία.
Να ανακληθούν οι προσχηματικές αποφάσεις - κοροϊδία και να αποζημιωθούν για το σύνολο
της ζημιάς που υπέστησαν.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Την περίοδο του καλοκαιριού, και με δεδομένο πως οι συνθήκες ζωής της εργατικής λαϊκής
οικογένειας είναι δύσκολες, εξ αιτίας της φτώχειας και της ανεργίας που επικρατούν, σαν ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ζητάμε η Περιφέρεια να εργαστεί και να διεκδικήσει :
• τα καλοκαιρινά camb για τα παιδιά να λειτουργήσουν με όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής,
χωρίς ιδιώτες και επιβάρυνση των νοικοκυριών , αξιοποιώντας όλες τις σχολικές, αθλητικές και
πολιτιστικές υποδομές και με προτεραιότητα τα παιδιά των ανέργων, των εργαζόμενων με
αναστολή σύμβασης και περικοπή μισθού, των αδύναμων οικονομικά νοικοκυριών
• Να μην καταργηθεί και να διευρυνθεί το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων για τα παιδιά ,
να αυξηθούν τα κονδύλια χρηματοδότησης τους , με προτεραιότητα στις παραπάνω
κατηγορίες εργατικών -λαϊκών νοικοκυριών καθώς και οι ανάγκες των πολύτεκνων νοικοκυριών ,
των νοικοκυριών με ΑΜΕΑ. Να χρηματοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα δράσεις από
Περιφέρειες και Κυβέρνηση.
• Να διευρυνθούν τα προγράμματα που υλοποιούνται για δωρεάν μπάνιο
συνταξιούχων ….. να συμπεριλάβουν και άλλα φτωχά νοικοκυρια
• Ελεύθερη πρόσβαση σε παραλίες , και δωρεάν συγκοινωνίες για ανέργους , φτωχά
λαϊκά νοικοκυριά, μαθητές, φοιτητές ( στα ΚΤΕΛ) ώστε να προσεγγίζουν τις παραλίες .
• Να προβάλουμε την κάλυψη τέτοιων αναγκών και για τις δομές των προσφύγων…..
ειδικά για τις δομές με τα προσφυγόπουλα.

ΕΙΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Πριν από λίγες ημέρες μας κοινοποιήθηκε με e-mail, ύστερα από έγκριση - παρότρυνση του κ.
Περιφερειάρχη, η εσωτερική αλληλογραφία της υπηρεσίας γύρω από δυσκολίες και προβλήματα
που υπάρχουν στην καταγραφή των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
Ενημερωθήκαμε πως τα προβλήματα δημιουργούνται, σύμφωνα με την γνώμη των
υπηρεσιακών παραγόντων, από την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και τις συχνές
προτάσεις της αντιπολίτευσης για διορθώσεις των πρακτικών με ορθή επανάληψη.
Η αλήθεια είναι πως ο διπλωματικός τρόπος και οι ευγενείς διατυπώσεις του κ. Γενικού
Διευθυντή Εσωτερικής Υπηρεσίας, προσπαθούν να μας πείσουν πως η συγκεκριμένη
παρέμβαση δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της λειτουργίας των αντιπολιτευόμενων
παρατάξεων.
Δεν θα σταθούμε, επίσης, στις αναφορές που γίνονται στον νόμο, για το περιεχόμενο και την
λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής…. Που αφήνεται να εννοηθεί πως δεν γνωρίζουν τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής….με ότι αυτό συνεπάγεται.
Κατά την άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ το ζήτημα είναι σοβαρό και έχει πολιτικές
διαστάσεις…. Αφορά πρώτα και κύρια τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, που όφειλε να
φέρει το θέμα για συζήτηση στην συνεδρίαση της ίδιας της Οικονομικής Επιτροπής,
εκφράζοντας τις δικές του απόψεις και το τι ακριβώς προτείνει.
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Σε αυτή την βάση, ζητάμε να υπάρξει άμεσα και πριν από οτιδήποτε άλλο θέμα στην ημερήσια
διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής, με εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ , σε κάθε περίπτωση, από θέση αρχών θα τοποθετηθεί και θα
ενεργήσει.

Η παράταξη «πατρίδα μας η Στερεά» κατέθεσε τα κάτωθι δύο θέματα:
1. ΘΕΜΑ :Παράταση της σύμβασης μετακίνησης μαθητών για τρεις (3) επιπλέον μήνες

από τη λήξη της, ήτοι από 1-9-2020 μέχρι και 30-11-2020 «Κοινοπραξίας ΤΑΞΙ
Λιβαδειάς».

Η κα Μπατζελή εξέφρασε την απορία της γιατί το εν λόγω θέμα δεν έχει έρθει ακόμη ως
εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή

Ο Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι επειδή εκτός της Λιβαδειάς έχουν τεθεί αντίστοιχα θέματα και
από άλλες Περιφερειακές Ενότητες.Οι εν λόγω παρατάσεις θα συζητηθούν συνολικά μετά από
εισήγηση της υπηρεσίας .

2.ΘΕΜΑ: Διαχειριστικά σχέδια Βοσκήσιμων Γαιών.
Εισηγήτρια :Κατερίνα Μπατζελή
Λαμβάνοντας υπόψη:
 Καθημερινές και εύλογες οι ανησυχίες πολλών κτηνοτρόφων για τον καθορισμό των

βοσκήσιμων γαιών
 Του καθεστώτος και της νέας ΚΑΠ αλλά και του χαρακτηρισμού εκτάσεων ως

βοσκήσιμων
 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4351/2015 ΦΕΚ 164 Α.«Το ανωτέρω

μίσθωμα των δημόσιων γαιών κατατίθεται υπέρ της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της
οποίας ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό της, με την υποχρέωση διάθεσής
του για την εκπόνηση και την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων, τη συντήρηση και
την κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών, σύμφωνα με το διαχειριστικό
σχέδιο βόσκησης.»

 Υπήρχαν από το 2017 καθυστερήσεις στον σχεδιασμό των βοσκησίμων εκτάσεων με
αποτέλεσμα να διαπιστώνονται αποκλίσεις αλλά και αυθαίρετες κατακυρώσεις.

Ερωτάται:
1. Έχουν συσταθεί σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Επιτροπές Κατανομής των Δικαιωμάτων

χρήσης με Απόφαση του Περιφερειάρχη;
2. Αν ναι ποιες είναι αυτές και βάση ποιών δεδομένων;
3. Οι κτηνοτρόφοι καταβάλουν κανονικά τα μισθώματα τα οποία φαίνονται στον

προϋπολογισμό σαν έσοδο;
4. Ποια Διαχειριστικά Σχέδια έχουν εφαρμοστεί και ποιες ενέργειες -έργα έχουν γίνει προς

το σκοπό αυτό; Ενδεικτικά στην εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαΐου με
τίτλο «Εφαρμογή σχεδίων βοσκήσιμων γαιών» στις ΠΕ

 Φθιώτιδας (ΚΑΕ 02.01.073.5246): ποσό: 101,592.86€,
 Εύβοιας (ΚΑΕ 02.02.073.5246): ποσό: 159,068.57€,
 Ευρυτανίας (ΚΑΕ 02.03.073.5246): ποσό: 137,920.45€,
 Φωκίδας (ΚΑΕ 02.04.073.5246): ποσό: 146,492.50€,
 Βοιωτίας (ΚΑΕ 02.05.073.5246):ποσό 91,544.14
και στο έξοδο δεν έχει πληρωθεί τίποτα.
5. Στις περιπτώσεις που είχαμε φυσικές καταστροφές τα σχέδια αναθεωρήθηκαν και

εγκρίθηκαν;
6. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαβούλευση με ΥΠΑΑΤ και οι δυνατότητες

συγχρηματοδότησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης;

Ο κ. Βουρδάνος ανέφερε: “τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης θα έπρεπε ήδη να έχουν τελειώσει.
Όλες οι Περιφέρειες στην Ελλάδα είμαστε στη φάση να κάνουμε προγραμματική σύμβαση της
Περιφέρειας με το Υπουργείο προκειμένου να γίνουν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκοτόπων. Είναι

ΑΔΑ: 690Χ7ΛΗ-2ΣΝ



ένα μεγάλο σχέδιο με το οποίο θα πρέπει να κλείσουν οι τεχνικές λύσεις σήμερα και να πάμε
στην πραγματικότητα. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το συγκεκριμένο έργο το διαχειριστεί το
Υπουργείο Ανάπτυξης για όλες τις Περιφέρειες ή οι εκάστοτε Περιφέρειες. Αν το συγκεκριμένο
έργο έρθει στα χέρια της Περιφέρειας το ποσό που θα διατεθεί θα είναι το ποσό από τα τέλη
βόσκησης. Τα τέλη βόσκησης για τα έτη 2016 και 2017 έχουν ήδη καταβληθεί στην Περιφέρεια
για τα έτη 2018 και 2019 τα τέλη έχουν καταβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχουν ακόμη
αποδοθεί στην Περιφέρεια, αυτά όλα λοιπόν θα ενσωματωθούν για το εν λόγω έργο. Είμαστε σε
φάση αναμονής αν η εν λόγω διαχείριση οριστικοποιηθεί να γίνεται από τις Περιφέρειες στο
επόμενο ή μεθεπόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα είναι θέμα ημερήσιας διάταξης. Όσων αφορά
τις Επιτροπές υπάρχουν ήδη που δίνουν τεχνικές λύσεις. Τα ποσά που αναφέρεται παραπάνω
αφορούν το έτος 2017 και υπάρχουν ήδη στην Περιφέρεια”

Κατά την συζήτηση του θέματος και κατόπιν των απαντήσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη κ.
Δημ. Βουρδάνο, η κα Μπατζελή τόνισε ότι:
“Αποδεικνύεται από τη συζήτηση ότι είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο έπρεπε να μας
απασχολήσει πριν από την εισαγωγή του στο ΠΣ, για να έχει η ΟΕ μια πρώτη ενημέρωση. Οι
απαντήσεις που δόθηκαν, είναι καταρχήν επαρκείς για να ανοίξει το θέμα το οποίο θα
απασχολήσει και άλλες Περιφέρειες. Φυσικά, στο Π.Σ. περιμένουμε να μας δοθούν απαντήσεις
στο σύνολο των ερωτημάτων που θέσαμε.
Σχετικά με το προβληματισμό που τίθεται για το ποιος θα έχει τη διαχείριση των βοσκήσιμων
γαιών, είμαστε υπέρ της άποψης ότι η Περιφέρειά μας πρέπει να είναι υπεύθυνη, να έχει πλήρη
γνώση των γαιών αυτών ,να μην υπόκειται σε πολιτικές πιέσεις ,στις σκοπιμότητες των
εργοληπτών της κεντρικής διοίκησης . Να γνωρίζουμε δε, ότι βάση της καθαρότητας των
βοσκήσιμων γαιών θα διασφαλιστούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις και στη νέα ΚΑΠ και η στήριξη
των κτηνοτροφών μας.”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε; “υπάρχουν βοσκότοποι υπό την διαχείριση της Περιφέρειας οι οποίοι δεν
έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη τι αποφέρουν. Ποιοι είναι οι όροι αξιοποίησης της διαχείρισής τους; Θα
πρέπει να διασφαλιστεί στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκήσιμων Γαιών ότι δεν πρόκειται να αλλάξει
κανένας τη χρήση γης”

Ο κ. Τσελάς διευκρίνισε ότι τίθεται θέμα τις μελέτες αν θα τις κάνει το Υπουργείο ή οι
Περιφέρειες. Η διαχείριση και η είσπραξη θα γίνεται από τις Περιφέρειες.

Ο κ. Δούρος ανέφερε ότι το θέμα είναι ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων το οποίο είναι και μεγάλο
ζήτημα.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε “ δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα στο σύνολό τους και όσες
απαντήσεις δόθηκαν δεν ήταν ολοκληρωμένες.Εύστοχες οι παρατηρήσεις των συναδέλφων.
Υπάρχει όντως καθυστέρηση για το εν λόγω θέμα θα πρέπει να αναλάβουμε και πολιτικές
πρωτοβουλίες σε σχέση με την Προγραμματική Σύμβαση που πρέπει να υπογραφεί με το
αρμόδιο Υπουργείο”

Ο κ. Τσελάς επεσήμανε: “Τα δικαιώματα 2016-2017 εισπράχθηκαν με πολύ κόπο και σε
συνεργασία με τους Δήμους . Επειδή το σύστημα δεν λειτουργούσε σωστά προτάθηκε τα
δικαιώματα να παίρνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.Για τα έτη 2018-2019 τα δικαιώματα
εισπράχθηκαν από τον εν λόγω οργανισμό και ακόμη δεν έχουν καταβληθεί στην Περιφέρεια.
Έχει γίνει μια προεργασία τα προηγούμενα χρόνια και τώρα φτάνουμε στο δια ταύτα. Το
Υπουργείο μας έχει στείλει προγραμματική σύμβαση.Το θέμα είναι η επιλογή από το
Περιφερειακό Συμβούλιο αν θα γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία από το Υπουργείο ή από την
Περιφέρεια θα πρέπει όμως να επισημάνω ότι η διαδικασία θα είναι πολύ δύσκολη και το
ερώτημα είναι αν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές
τις μελέτες, οι οποίες είναι κάτι καινούργιο.”

Ο κ. Δούρος δήλωσε ότι στην σύγκληση που γίνεται στην Πάτρα για τη Νέα ΚΑΠ καλό θα ήταν
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και το εν λόγω θέμα να τεθεί προς συζήτηση.

Ο κ. Βούρδανος ενημέρωσε τον κ. Δούρο ότι έχουν γίνει ενέργειες να μπει ως θέμα και τόνισε
“Πιστεύω ότι στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για να
γίνει συζήτηση ώστε να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω.’

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε ότι είναι υπέρ της συνολικής συζήτησης των εν λόγω θεμάτων και όχι
της αποσπασματικής .

Ο Αντιπρόεδρος στη συνέχεια αναφέρθηκε στις τοποθετήσεις του κ. Χρονά και του έδωσε το
λόγο

Ο κ. Χρονάς έκανε μια εμπεριστατωμένη αναφορά στις τοποθετήσεις του.

Ο κ. Βουρδάνος αναφέρθηκε στο θέμα που αφορά αποζημίωση του ελαιώνα της Άμφισσας και
ανέφερε τα εξής: “Ήταν πολύ μεγάλη η καταστροφή από την χαλαζόπτωση. Έχουν γίνει πάνω
από 2000 αιτήσεις για αποζημίωση, έχουν γίνει οι έλεγχοι και οι ενστάσεις είναι πολύ λίγες.
Δυστυχώς οι υπάλληλοι που έκαναν τον έλεγχο η σύμβασή τους έληξε 31-12-2019 και
χρειάστηκε μια συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να πάρουν νέους υπαλλήλους.Η
αποζημίωση που δίνει ό ΕΛΓΑ για επιτραπέζια ελιά και λαδοελιά είναι διαφορετική. Επειδή οι
αιτήσεις έγιναν ως λαδοελιά οι τιμές ήταν χαμηλότερες και γι’ αυτό προέκυψε αυτό το ζήτημα.

Για το ειδικό θέμα που ανέφερε ο κ. Χρονάς η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι δεν έχει λάβει τα
έγγραφα επί των οποίων στηρίζεται η εισήγηση του κ Χρονά.
Μετά την ενημέρωση από τον κ. Καρνάβα τόνισε ότι στην επόμενη συνεδρίαση το προεδρείο
πρέπει να φέρει εισήγηση προς συζήτηση ή και ακόμη νέο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της
ΟΕ. Τόνισε ότι τα πρακτικά της ΟΕ είναι «νομικά» κείμενα, είναι αποφάσεις οικονομικού
ενδιαφέροντος τα οποία και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από ενδιαφερόμενους. Πρέπει να είναι
πλήρη και όχι περιγραφικά, είναι δημόσια έγγραφα όπως πρέπει να είναι και οι συνεδριάσεις της
ΟΕ ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα κάποιο πρόβλημα και μάλιστα η
Γραμματεία κάνει σωστή δουλειά. Όσον αφορά το χρόνο της συνεδρίασης παρά την εκτενή
συζήτηση που γίνεται στα θέματα προ Ημερησίας Διάταξης , συζήτηση, πολιτική, οικονομική και
ελεγκτική και που ετοιμάζει τις συζητήσεις και για το Περιφερειακό Συμβούλιο , δεν υπερβαίνει
τις 2 ½ ώρες. Από κοινού μπορούμε να επιλύσουμε τυχόν τεχνικά προβλήματα με σεβασμό και
στη λειτουργία της γραμματείας.

Για το ειδικό θέμα που ανέφερε ο κ. Χρονάς συμφώνησαν όλοι να συζητηθεί μετά από εισήγηση
του Περιφερειάρχη.

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 του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του συνοπτικού διαγωνισμού
΄΄Προμήθεια ελαστικών-επισκευή και τοποθέτηση 2020΄΄, συνολικού προϋπολογισμού 31.060,00
€ με Φ.Π.Α., 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
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:α)«Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής» β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020
δεκτικού ΚΑΕ0719,0722, Π.Ε. Ευβοίας.
Το έκτακτο του θέματος έγκειται στην ανάγκη να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα οι
μετακινήσεις και να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των υπαλλήλων
της Δ/νσης Ανάπτυξης για τις ανάγκες της υπηρεσίας τους.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης
και κατακύρωση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα
Βοιωτίας»,προϋπολογισμού 546.927,006€ με ΦΠΑ.
Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο γεγονός της σπουδαιότητας υλοποίησης του εν
λόγω έργου.

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 779

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του συνοπτικού διαγωνισμού
΄΄Προμήθεια ελαστικών-επισκευή και τοποθέτηση 2020΄΄, συνολικού προϋπολογισμού
31.060,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
121137/2017/24-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αν δεν αφορά έμμεση προσφορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, που
οφείλει να καλύπτει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη…… Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/22-06-2020 Πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του συνοπτικού διαγωνισμού
΄΄Προμήθεια ελαστικών-επισκευή και τοποθέτηση 2020΄΄, συνολικού προϋπολογισμού
31.060,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

2.Αναδεικνύει ως μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού την κατωτέρω επιχείρηση

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(με ΦΠΑ)
/ΕΚΠΤΩΣΗ

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ-Εμπόριο –Service Ελαστικών 27.320,00€ / 12,04%

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 780

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:α)«Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής» β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020
δεκτικού ΚΑΕ0719,0722, Π.Ε. Ευβοίας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 122846/3774/26-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας του
Κων/νου Δαρδαβέση και του

Ιορδάνη Ρωμιόπουλου
υπαλλήλων της Δ/νσης

Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας στη
Σκύρο στις 10 Ιουλίου 2020

για ελέγχους μεικτών
κλιμακίων για την εφαρμογή
προς αποφυγή της εξάπλωσης
του Κορωναιού (COVID-19).

Πρωτογενές αίτημα 2812/26-
6-2020 της Δ/νσης

Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος

οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

148,58 64.365,99 19.402,67 44.814,74

2

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας

(έξοδα διανυκτέρευσης) του
Κων/νου Δαρδαβέση και
Ιορδάνη Ρωμιόπουλου
υπαλλήλων της Δ/νσης

Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας στη
Σκύροι στις 10 Ιουλίου 2020
για ελέγχους μεικτών
κλιμακίων για την εφαρμογή
προς αποφυγή της εξάπλωσης
του Κορωναιού (COVID-19).

Πρωτογενές αίτημα 2812/26-
6-2020 της Δ/νσης

Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.07
22.01

Έξοδα
διανυκτέρευσ

ης στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

240,00 19.622,00 7.630,00 11.752,00

ΣΥΝΟΛΟ 388,58 83.987,99 27.032,67 56.566,74
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β. Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722 τον Δαρδαβέση Κων/νο , υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας για
την διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας
εισήγησης περί εξειδίκευσης της πίστωσης.

Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη εξόδων μετακίνησης
(χιλιομετρική αποζημίωση, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή) δικής του και του Ιορδάνη
Ρωμιόπουλου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας η οποία προγραμματίζεται
στις 10 Ιουλίου 2020 και αφορά ελέγχους μεικτών κλιμακίων για την εφαρμογή προς αποφυγή
της εξάπλωσης του Κορωναϊού (COVID-19) στη Σκύρο.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 781

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης
και κατακύρωση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα
Βοιωτίας»προϋπολογισμού 546.927,006€ με ΦΠΑ

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 123244/3271/26-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε υπέρ της ένταξης του θέματος στην Ημερήσια Διάταξη, τονίζοντας ότι
δεν μπορεί ΄΄στο παρά πέντε΄΄ να έρχονται θέματα ιδιαίτερα σημαντικά για τα οποία έχουμε
ζητήσει εγγράφως στοιχεία και να μην έχουμε απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ιδιαίτερα δε,
όταν πρόκειται για θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών. Εγγράφως πριν την έναρξη της Ο.Ε.
ζήτησα να μας σταλθούν στοιχεία σε πίνακα, σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο
ανάδοχος, την αποδοχή αυτών από την ΔΕ καθώς και στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των
τρακτέρ και του προσωπικού που θα απασχοληθεί βάση των προδιαγραφών του διαγωνισμού.
Δεν μας έχουν αποσταλεί ενώ συζητείται το θέμα γνωρίζοντας ότι βάση Νόμου η Ο.Ε. ως
Αναθέτουσα Αρχή ,πρέπει να έχει πλήρη γνώση των δεδομένων, φέρει ευθύνη, νομική, πολιτική
και οικονομική απέναντι στο κράτος ,στους πολίτες και στο ΠΣ για την ορθή διαχείριση των
δημόσιων πόρων. Κατά συνέπεια όποιος παρακωλύει ή και καθυστερεί την παρουσίαση των
δεδομένων και δη εκείνων που είναι αναγκαίων για την υπογραφή συμβάσεων από την ΟΕ και
την παρακολούθηση υλοποίησης τους , φέρει νομικό βάρος και ευθύνη έναντι του δημοσίου
οφέλους και διαφάνειας. Επιπλέον δεν μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές ταχύτητες παρουσίασης
των αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων των διαγωνιστικών επιτροπών ανά Π.Ε. ή ανά
περίπτωση. Αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί και δεν μπορεί κάθε φορά υπό την πίεση της
υλοποίησης ενός έργου ή υπηρεσίας να μπαίνουμε σε διλήμματα τα οποία πλέον φαίνεται ότι
αποκτούν μια πάγια πρακτική που ως παράταξη δεν μπορούμε να αποδεχτούμε.

Ο κ. Βουρδάνος επεσήμανε ότι “επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας σχετικά με τη
Δακοκτονία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας νομίζω ότι υπάρχουν οι αρμόδιες επιτροπές. Αν
μπούμε στη διαδικασία να ελέγχουμε τα δικαιολογητικά όλων των αναδόχων σε κάθε διαδικασία
νομίζω ότι θα ξεφύγουμε από την πραγματική ουσία της Ο.Ε. Καλό θα είναι να εμπιστευόμαστε
τα ελεγκτικά όργανα. Μπορούμε κάλλιστα να ζητάμε κάτι αν υπάρχει αμφισβήτηση μεμονωμένα”

-Η κα Μπατζελή μετά την τοποθέτηση του κου Δημ. Βουρδάνου τόνισε ότι :Η εμπιστοσύνη
προς την ΔΕ δεν σημαίνει ότι η ΟΕ δεν θα ασκεί πλήρως το καθήκον της. Δεν μπορεί να
ταυτίζεται με την παρεμπόδιση ή άρνηση παροχής βασικών στοιχείων του διαγωνισμού που
έγινε όπως γνωρίζεται και βάση της προσφυγή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης σύμφωνα
με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και μοναδικός ανάδοχος, δεν
παρουσιάστηκε άλλη προσφορά(22 ΟΕ). Διαδικασία που δεν μας δίνει πλήρη εικόνα των
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στοιχείων του αναδόχου ,όπως μπορούσαμε να έχουμε στις άλλες ΠΕ.
Η παράταξη μας ήδη από τον μήνα Μάρτιο είχε επισημάνει τα προβλήματα που θα
αντιμετωπίζαμε εάν δεν διαμορφωνόταν μια συνολική πολιτική και τακτική για την ολοκλήρωση
της δακοκτονίας επισημαίνοντας πάντα το πρόβλημα της Βοιωτίας, έναντι των άλλων ΠΕ-οι
θέσεις μας υπάρχουν στα πρακτικά των συνεδριάσεων.
Επιπλέον, ο ανάδοχος ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ όπως μας γνωστοποιήθηκε στην 23η ΟΕ
έχει κάνει προσφυγή έναντι της ΠΕ Ευβοίας και κατ επέκταση επί της απόφασης της 20ης ΟΕ-03
06 20- η οποία ενέκρινε, κατόπιν γνωμοδότησης της Νομικής υπηρεσίας ως τελικούς
αναδόχους: 1)για «το Τμήμα Δ και Ε της Διακήρυξης τον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» (σε συντομία
ΑΓΡΟΚΤΗΜΕΛ). 2) Για το τμήμα Α της Διακήρυξης την «ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡIΣΜΩΝ».
Είναι συνεπώς και θέμα αρχής να γνωρίζουμε την ουσία των θεμάτων, των διαδικασιών και το τι
τελικά έχει κατατεθεί εκ μέρους της εταιρείας.
Το δίλημμα, εάν ρισκάρουμε να γίνει η δακοκτονία ή όχι, δεν μπορεί να μας εμποδίζει να ζητάμε
την πλήρη εικόνα, διότι πιθανά και η σημερινή υπό αιχμαλωσία κατάσταση που βρίσκεται η
ΠΣΤΕ να οφείλεται και σε πρακτικές ορισμένων που δεν ενδιαφέρθηκαν ή που δεν
ενδιαφέρονται, αν καθυστερήσουν οι ψεκασμοί.

Αφού αιτιολόγησε την θέση της ,μετά από συζήτηση του θέματος η κα Μπατζελή είπε ότι θα
καταψηφίσει την εισήγηση ,όπως έγινε και στην αρχική εισήγηση της ΔΕ και ενημέρωσε το
προεδρείο της ΟΕ ότι θα ζητήσει πλήρη στοιχεία των διαγωνισμών από τη ΔΕ και τις αρμόδιες
υπηρεσίες. Είπε ότι: «Δεν νομίζω ότι θα αρνηθούν. Είναι καθαρά υπηρεσιακό το θέμα, αλλά εάν
δεν της παρασχεθούν οι πληροφορίες θα δώσει συνέχεια όπως προβλέπεται από την νομοθεσία
για τον έλεγχο και διαφάνεια.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Οι παρατηρήσεις μας, συνολικά, για την δακοκτονία έχουν διατυπωθεί
πολλές φορές……
Σημειώνουμε, επίσης, αντιφατικές εκτιμήσεις για τα δικαιολογητικά της ίδιας εταιρείας από
διαφορετικές επιτροπές διαφορετικών νομών…..
Στο συγκεκριμένο θέμα….επειδή το ζήτημα της δακοκτονίας είναι ιδιαίτερα επείγον…. Δεν έχουμε
αντίρρηση.
Ζητάμε όμως ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών……”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “ Το κάθε μέλος της Ο.Ε. πρέπει να έχει πληρέστερη εικόνα των
θεμάτων. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης των επιτροπών. Η εισήγηση της Π.Ε. Βοιωτίας είναι
ελλιπής και γι’ αυτό ψηφίζουμε λευκό.

Ο κ. Δούρος επεσήμανε: “Δεν υπάρχει ζήτημα αμφισβήτησης των επιτροπών αλλά πως
παρουσιάζεται το κάθε θέμα από τις Περιφερειακές Ενότητες.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/26-6-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μετά την Δ
42/29-5-2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΔΗΣΥ για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών
για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄ Τμήματα στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και
2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,προϋπολογισμού 546.927,006€ με ΦΠΑ, σχετικά
με την αποσφράγιση & έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2. Κατακυρώνει το έργο, στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ» με προσφερόμενη
τιμή ως αναλύεται κατωτέρω:

 Για το Τμήμα Α΄ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,032 € και συνολικού
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προϋπολογισμού 98.592 € άνευ Φ.Π.Α.
 Για το Τμήμα Β΄ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,032 € και συνολικού

προϋπολογισμού 61.574,40 € άνευ Φ.Π.Α.
 Για το Τμήμα Γ΄ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,035 € και συνολικού

προϋπολογισμού 106.255,80 € άνευ Φ.Π.Α.
 Για το Τμήμα Δ΄ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,030 € και συνολικού

προϋπολογισμού 217.584,00 € άνευ Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 782

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

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 23/23-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 23/23-06-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 783

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 108430/510/10.06.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, σχετικά με τον διορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [Αίτηση Δήμητρας
Κασιούρα κλπ (Συν. 9)]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
119271/548/23-06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε : “Αφορά ιδιοκτησίες που απαλλοτριώνονται, για την εκτέλεση του έργου «
Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας », καθώς και τη διόρθωση του
κτηματολογικού πίνακα, σύμφωνα με την αίτησή τους.
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 108430/510/10.06.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, νομίμως αναπληρούμενου, με την οποία αποφασίστηκε: « (Ι)Να διοριστεί ως
πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Άννα - Μαρία Μπακάκου του
Τριανταφύλλου, Δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 238], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 12ης Ιουνίου 2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 11 Ιανουαρίου 2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 39/Π-ΑΠ/16/20
Αίτηση της Δήμητρας Κασιούρα κλπ (Συν. 9), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως και των συμφερόντων της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, (ΙΙ) Να
καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 352 ευρώ συν ΦΠΑ
24% (= 84,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 436,48 ευρώ, η οποία προκύπτει ως
εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 192 ευρώ [96€ παράσταση συν 96€ υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
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- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2=] 160 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 784

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση: α/ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σάκων ψυχρής
ασφάλτου(450 τόνοι) » για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών συντήρησης κατά τα έτη 2020-
2021 προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και β) των όρων της
συνημμένης Διακήρυξης

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.114103/3504/17-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1.Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας «Σάκων ψυχρής ασφάλτου(450 τόνοι)»
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών συντήρησης κατά τα έτη 2020-2021 για την ασφαλή
λειτουργιά του υφιστάμενου εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (60.000,00€ άνευ ΦΠΑ). Η
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 (ενάριθμο 2014ΕΠ56600002).

2. Τους όρους της συνημμένης διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 785

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού
διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε.
Ευρυτανίας έτους 2020»,προϋπολογισμού 53.760,00€ με ΦΠΑ, και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
115321/1777/18-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/01-06-2020 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2020»προϋπολογισμού 53.760,00€ με ΦΠΑ και
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της εν λόγω προμήθειας την επιχείρηση «ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΙΩΝΗΣ» δεδομένου ότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 786

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των
μηχανημάτων έργου ΠΕΒ για τρία έτη», προϋπολογισμού 548.712,81 € άνευ ΦΠΑ, και β) των
όρων της σχετικής Διακήρυξης

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
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οικ.119347/3182/23-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος διατύπωσε διευκρινιστικές ερωτήσεις ως προς την παρουσίαση της
εισήγησης ,της πληρότητας της αλλά και των διαδικασιών που έχει προτείνει η παράταξη του
για την επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών όπως αναφέρονται και στην βασική
νομοθεσία. Ειδικότερα ερώτησε:
1. Αφορά τα έτη 2020-21-22-23.Είναι διαγωνισμός για 4 χρόνια με ετήσια κοστολόγηση ή για

τρία χρόνια 3 όπως αναφέρεται στην εισήγηση;
2. Μόνο η ΠΕ Βοιωτίας κάνει τον πολυετή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων,

μηχανημάτων ή είναι πολιτική πλέον της ΠΑ;
3. Να μας κοινοποιηθούν τα αναφερόμενα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Η διαδικασία ανοικτών αγορών όπως προβλέπεται από το 4412/2016 και ως παράταξη την

έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ΟΕ για την συντόμευση των διαδικασιών και στην ,
ΠΣΤΕ να προετοιμαστεί και για την πολιτική αυτή, θα προχωρήσει ή θα μείνει μόνο στα λόγια;

Ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε ότι είναι στην ευχέρεια της κάθε Περιφερειακής Ενότητας να ορίσει
το χρονικό διάστημα αν θα είναι για δύο ή τρία έτη.

Μετά τις εξηγήσεις που έλαβε ο κ. Μπέτσιος ψήφισε λευκό με την επιφύλαξη να έρθουν στην
ΟΕ τα γενικά θέματα που έθεσε.

Ο κ. Σιαλμάς επεσήμανε: “ ότι τα 3 έτη είναι πολλά, αυτές οι προμήθειες θα πρέπει να γίνονται
maximum για 2 έτη”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α) Τη διενέργεια του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες 1) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ήτοι
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη (αμόλυβδη) για τα οχήματα, καθώς και πετρέλαιο θέρμανσης και 2)
των Μηχανημάτων Έργου της ΠΕΒ, για τρία (3) έτη
συνολικού προϋπολογισμού 548.712,81 € άνευ ΦΠΑ [680.403,89€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, ΦΠΑ: 131.691,07 €]
Η σχετική πίστωση του εν λόγω Π/Υ διαμορφώνεται ως εξής:

 Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων ΚΑΕ 1511:
για το έτος 2020 ποσού ευρώ 25.062,84
για το έτος 2021 ποσού ευρώ 100.251,36
για το έτος 2022 ποσού ευρώ 100.251,36
για το έτος 2023 ποσού ευρώ 75.188,52

 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ΚΑΕ 1512:
για το έτος 2020, ποσού ευρώ 10.000,00
για το έτος 2021, ποσού 43.582,92 ευρώ
για το έτος 2022, ποσού 43.582,92 ευρώ
για το έτος 2023, ποσού 33.582,92 ευρώ

 Προμήθεια καυσίμων κίνησης Μηχανημάτων Έργου ΚΑΕ 9459:
για το έτος 2020, ποσού 20.741,75ευρώ
για το έτος 2021, ποσού 82.967,02 ευρώ
για το έτος 2022, ποσού 82.967,02 ευρώ
για το έτος 2023, ποσού 62.225,26 ευρώ
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β) Πίστωση και πληρωμή δαπάνης ποσού 248.901,05 € σε βάρος του Ενάριθμου
2016ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ 566 του έργου «δαπάνες επισκευής συντήρησης και λειτουργίας
μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ίδια μέσα για την Π.Ε. Βοιωτίας,
γ) Τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 787

ΘΕΜΑ 6ο:Χορήγηση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στη Φθιώτιδα».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 120475/4028/24-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση….. Αρκεί να αποσαφηνιστεί το που βρίσκονται οι
διαδικασίες για την διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών του επόμενου χρονικού
διαστήματος.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 155832/5028/10-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005252204)
σύμβασης για την “«Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας»” για 12 μήνες , μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ατομικής επιχείρησης “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΜΠΕΤΣΗΣ”,
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 13, 35131, Λαμία, ως προς το Αρθρο1 με την χορήγηση παράτασης
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 10-10-2020, βάσει του άρθρου 1 της
σύμβασης και του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 155832/5028/10-07-2019 αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ:

19SYMV005252204).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 788

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση διαφόρων τμημάτων της
σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020, στα διοικητικά όρια του Δήμου
Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 116321/1789/19-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/19-06-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
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πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020, στα διοικητικά όρια του Δήμου
Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων προσωρινών μειοδοτών.

2. Κατακυρώνει τα διάφορα τμήματα της εν λόγω σύμβασης, στις παρακάτω επιχειρήσεις:

Α/Α Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

1 «ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες 5.356,80 €

2 «ΦΟΥΦΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 80
ώρες 4.364,80 €

3 «ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

39€/ώρα για 72
ώρες 3.481,92 €

4 «ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton»

30€/ώρα για 80
ώρες 2.976,00 €

5 «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες 5.356,80 €

6
«ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση χορτοκοπτικού οχήματος ή
καλαθοφόρου οχήματος»

43€/ώρα για 80
ώρες 4.265,60 €

7 «ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 80
ώρες 4.364,80 €

8 «ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες 5.356,80 €

9 «ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες 5.356,80 €

10 «ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»

44€/ώρα για 80
ώρες 4.364,80 €

11 «ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

39€/ώρα για 80
ώρες 3.868,80 €

12 «ΚΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

39€/ώρα για 72
ώρες 3.481,92 €

13 «ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»

44€/ώρα για 80
ώρες 4.364,80 €

14 «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

40€/ώρα για 80
ώρες 3.968,00 €

για το ΤΜΗΜΑ 10: «Μίσθωση προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω» 50€/ώρα για 80
ώρες 4.960,00 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 789

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση διαφόρων τμημάτων της
σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020, στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 116340/1790/19-
06-2020έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/19-06-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020, στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων προσωρινών μειοδοτών.

2. Κατακυρώνει τα διάφορα τμήματα της εν λόγω σύμβασης στις κάτωθι επιχειρήσεις:
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Α/Α Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

1
«ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση χορτοκοπτικού οχήματος ή
καλαθοφόρου οχήματος»

43€/ώρα για 80
ώρες 4.265,60 €

2 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

42€/ώρα για 80
ώρες 4.166,40 €

3 «ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 80
ώρες 4.364,80 €

4 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton»

29€/ώρα για 80
ώρες 2.876,80 €

για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω» 54€/ώρα για 80
ώρες 5.356,80 €

για το ΤΜΗΜΑ 10: «Μίσθωση προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω» 44€/ώρα για 80
ώρες 4.364,80 €

5 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

35€/ώρα για 72
ώρες 3.124,80 €

για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP» 44€/ώρα για 80
ώρες 4.364,80 €

6 «ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton»

28€/ώρα για 80
ώρες 2.777,60 €

7 «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες 5.356,80 €

8 «ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 9: «Μίσθωση προωθητήρα έως 160 HP»

38€/ώρα για 80
ώρες 3.769,60 €

9 «ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

39€/ώρα για 72
ώρες 3.481,92 €

για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP» 44€/ώρα για 80
ώρες 4.364,80 €

για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω» 54€/ώρα για 80
ώρες 5.356,80 €

10 «ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

38€/ώρα για 80
ώρες 3.769,60 €

11 «Κ. & Τ. ΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες 5.356,80 €

12 «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

39€/ώρα για 80
ώρες 3.868,80 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 790

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών της
εθνικής οδού «Χαλκίδας – Ιστιαίας – Αιδηψού» στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας
Αιδηψού Νομού Ευβοίας »προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106347/3207/Φ.Ε./18-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Προσκλήθηκαν 15 εργολήπτες….. Προσήλθαν 8…. Ακυρώθηκε βάσιμα
1…
Προέκυψε έκπτωση 34 %..... που απέχει των ποσοστών 45- 50 %, τα οποία συναντάμε σε
αντίστοιχες περιπτώσεις…..
Πριν ψηφίσουμε θεωρούμε την έκφραση γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου, στο συγκεκριμένο
ζήτημα.”

Ο κ. Δούρος και ο κ. Σιαλμάς ψήφισαν λευκό
Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με την άποψη του κ. Χρονά για την έκφραση άποψης του
Τεχνικού Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα.
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Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε ότι “ως παράταξη είχαμε ψηφίσει ΥΠΕΡ στην αρχική προκήρυξη του
έργου και λόγω της διεύρυνσης της πρόσκλησης σε εργολήπτες της ΠΣΤΕ. Φυσικά οι εκπτώσεις
των εργοληπτών είναι χαμηλές βάση των δεδομένων που έχουμε σε αντίστοιχα έργα. Το
αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει για την διαγωνιστική διαδικασία χωρίς
ανοικτή προκήρυξη. Άλλωστε και το χρονικό διάστημα διαδικασιών δεν απέχει πολύ από την
ανοικτή.

Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ της εισήγησης, αλλά μία γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου θα μας διασφάλιζε
την πλήρη ενημέρωση μας για την λήψη της απόφασης μας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το το υπ’ αριθμ. 1/09-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και τους
συνημμένους αυτού πίνακες, από τα οποία προκύπτει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης του
έργου: «Αποκατάσταση βλαβών της εθνικής οδού «Χαλκίδας – Ιστιαίας – Αιδηψού» στην
περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019
που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού Νομού Ευβοίας »προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με
ΦΠΑ 24%
2. Απορρίπτει τον οικονομικό φορέα «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. ΚΑΙ ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.» δεδομένου ότι
ο φάκελος προσφοράς του με σειρά μειοδοσίας 3: , δεν περιείχε το απαιτούμενο – επί ποινή
αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ. 8.3 της πρόσκλησης - δικαιολογητικό της παρ. 8.7.1(δ), ήτοι
την Υπεύθυνη Δήλωση των λόγων αποκλεισμού της παρ. Α.4 του άρθρου 11 της πρόσκλησης.
3.Αναδεικνύει ως μειοδότη του έργου τον οικονομικό φορέα - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε:
«ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
με την προσφερόμενη από αυτήν έκπτωση 34,00% (τριάντα τέσσερα επί τοις εκατό),
επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 791

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά-Προκόπι (Γ΄ Φάση)» του έργου
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 84657/2545/22-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε: “Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/29-05-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά-Προκόπι (Γ΄
Φάση)» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 86462 του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας»,προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με ΦΠΑ.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ», με Α.Α.
Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 143865 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε και
εξήντα τρία τοις εκατό (55,63%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 792
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ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του
υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2020-
2021»,του έργου :«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας» προϋπολογισμού: 200.000,00 € με
ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2653/118934/23-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1) Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/26-05-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2020-2021»με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
89735,του έργου :«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας» προϋπολογισμού: 200.000,00 € με
ΦΠΑ.

2)Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α/Α. κατάθεσης Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:153199 και οικονομική
προσφορά 54.838,72 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,00% επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 793

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοπράτηση του έργου: «Αποπεράτωση του
έργου “Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου-Μαρμάρων
Νομού Φθιώτιδας ”», προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 118653/6493/23-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει
α)τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής του έργου
«Αποπεράτωση του έργου “Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου
Περιβολίου-Μαρμάρων Νομού Φθιώτιδας ”», προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ..
β)την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της
Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-
απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας
ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση στους
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προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση
στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι
διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές,
την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού,
άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου,
άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για
υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
και πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3
διακήρυξης-Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και
ειδοποίηση και παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και
διαβίβαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της
υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και
φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα
και μέσω πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 794

ΘΕΜΑ 13ο:Δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. ενωτική των 1 και
3 , παράκαμψη Λαμίας» , προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 118972/6521/23-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Μπέτσιος ζήτησε διευκρινήσεις για την πλήρη αναφορά των έργων-οδών που θα
συμπεριληφθούν και ότι πρέπει να αναφέρονται στην εισήγηση.

Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ακριβώς ποια τμήματα αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Κατόπιν των διευκρινίσεων ο κ. Μπέτσιος ψήφισε ΥΠΕΡ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α) δαπάνη για το έτος 2020 του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. ενωτική
των 1 και 3 , παράκαμψη Λαμίας» της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566.
β)τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω
έργου.
γ)την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
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4.Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις
και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες,
στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών
πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο
υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α
διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο
4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων,
άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται
και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 795

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αποδοχής δωρεάς μελέτης (χωρίς κανένα αντάλλαγμα) με αντικείμενο την
«Βελτίωση του Ισόπεδου Τετρασκελούς Κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου στο Νομό
Φωκίδας»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 118120/2192/22-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά κόμβο που χρησιμοποιούν κυρίως και κατά κόρον τα
μηχανήματα της Εταιρείας, που μεταφέρει υλικά σε παρακείμενους αποθηκευτικούς χώρους.…..
Δεν θεωρούμε την μελέτη δωρεά αλλά υποχρέωση της Εταιρείας….
Υποχρέωση της εταιρείας θεωρούμε και την καταβολή της δαπάνης για την κατασκευή του
προτεινόμενου κόμβου.”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε: “Είναι σημαντικός ο ρόλος του κόμβου για την κυκλοφορία Δελφών –
Διστόμου. Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται τη δωρεά μελέτης (χωρίς κανένα αντάλλαγμα) από την εταιρεία Δελφοί-Δίστομον με
τίτλο «Βελτίωση ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο Ιτέας-Ναυπάκτου στο Νομό
Φωκίδας»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 796

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
ΔημοσίωνΕπενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 ,Π.Ε. Εύβοιας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 118748/3638/23-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια υλικών
και οργάνων που
αφορούν εργασίες
συντήρησης
αρμοδιότητας του
τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευβοίας.
Έγγραφο
102829/3064/03-06-
2020 της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της
ΠΕ Εύβοιας
20REQ006813714

02.02.073.1699 Λοιπές
προμήθειες

14.981,40 45.000,00 2.656,26 27.362,34

ΣΥΝΟΛΟ 14.981,40 45.000,00 2.656,26 27.362,34

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΥ
6249 που είναι εντ.
στο υποέργο

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

347,20
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«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
108596/3301/10-6-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6146 ΦΙΧ, 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

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

515,84
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περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
112641/3437/16-6-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

3

Δαπάνη επισκευής,
δυναμό του οχήματος
της Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΙ
8805 ΙΧ, 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
109915/3349/11-6-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα 90,00 456.216,07

4

Προμήθεια υλικών για
την επισκευή δυναμό
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΙ
8805 ΙΧ, που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα 109,00 456.216,07 111.085,40 344.068,63
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3.Εγκρίνει την Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ.
02071) έτους 2020 ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 797

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέας 071,
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020 ,Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.115634/3099/23-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

"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
109916/3350/11-6-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 1.062,04 456.216,07 111.085,40 344.068,63

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου στoν
Μπαφέρο Κων/νο του Αγγελή
λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο
247144/28769/2019/09-06-
20202020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

280,00 4.955,00 1.235,00 3.440,00

ΣΥΝΟΛΟ 280,00 4.955,00 1.235,00 3.440,00
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Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια
μποτών(κνήμης,
γονάτου,γονάτου nora
και dunlop) για τις
ανάγκες του Τμήματος
Κτηνιατρικής, σύμφωνα
με το Ν.4412/2016
(ΦΕΚ Α/147), και με τον
Ν.3852/10 αρθρο 186
παρ.ΙΙΒ.

02.05.073.1699.
01 Λοιπές προμήθειες 153,00 12.206,80 10.666,92 1.539,88

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη ΟΛΓΑ
ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ, επειδή
κατέβαλε το ποσό εκ
παραδρομής για το ΒΙΕ
1262(πρώην ΒΙΝ-5703)
αυτ/του, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

75,00 2.569,00 1055,00 1.514,00

3

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στο ΔΗΜΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, επειδή
κατέβαλε το ποσό εκ
παραδρομής για το ΒΙΖ
-8005 αυτ/του άλλης
συγκοινωνιακής
περιοχής, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

75,00 2.569,00 1.130,00 1.439,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 303,00 14.775,80 11.796,92 2.978,88 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 798

ΘΕΜΑ 17ο:Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.118881/1995/23-06-2020 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

Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό
Φορέα 073, ως κατωτέρω:
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 799

ΘΕΜΑ 18ο:Α)«Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020
(ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».
B) «Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.119445/4009/23-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού -Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε: “Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ, γιατί αφορά πιλοτικό πρόγραμμα ευφυούς
εφαρμογής της δακοκτονίας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 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 των
τελών κυκλοφορίας
των Μηχανημάτων
Έργου και των

Οχημάτων της Π.Ε.
Φωκίδας

Το αρθμ. πρωτ.
118789/1992/23-06-
2020 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος

προμηθειών

02.04..073.0899.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

8.000,00 56.504,00 46.812,06 1.691,94

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
8.000,00 56.504,00 46.812,06 1.691,94

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη εξόδων
μετακινησης για την
υλοποίηση του
προγράμματος
γεωργικών
προειδοποιήσεων
ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας

Έγγραφο
116967/10224/19-6-2020

02.01.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας κλπ
που δεν

προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων

1.000,00 153.628,17 97.254,17 56.374,00
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Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 , ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 800

Δνση Αγρ, Οικ/μίας &
Κτηνιατρικής

2

Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης για την
υλοποίηση του
προγράμματος
γεωργικών
προειδοποιήσεων
ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας

Έγγραφο
116967/10224/19-6-2020
Δνση Αγρ, Οικ/μίας &
Κτηνιατρικής

02.01.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας κλπ
που δεν

προβλέπονται σε
άλλους κωδικούς
αριθμούς εξόδων

500,00 160.150,00 107.360,00 52.790,00

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αίτηση Δήμητρας
Κασιούρα) - αριθμ.
108430/510/10-6-2020
απόφαση Περιφερειαρχη

Έγγραφο 119271/548/23-
6-2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 436,48 130.000,00 75.954,56 54.045,44

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.936,48

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ MCPHAIL
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΕΠΙΓΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ”

Έγγραφο 114646/95/17-6-
2020 Γεν. Δ/νση Αγρ.Οικ.
& Κτην.

20REQ006880420 2020-06-
17

02.01.071.9899.
01

Λοιπές
δαπάνες (20%

Έργα
Περιφέρειας )

24.757,00 4.089.486,03 2.517.819,79 1.571.66,24

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 24.757,00
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλία Σανίδα για την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 στο 8ο Συνέδριο
Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πάτρα.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.116943/473/19-
06-2020 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, κ. Ηλία Σανίδα, ως ακολούθως:
Την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020:
Θα μεταβεί από την Λαμία στην Πάτρα για το 8ο συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο
θα διεξαχθεί στην Πάτρα το διάστημα 02-05 Ιουλίου 2020, και το οποίο συνδιοργανώνεται από
την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) και την
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ). Το συνέδριο είναι πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ
Κυβερνητικών, περιφερειακών, πανεπιστημιακών και επιχειρηματικών οντοτήτων, που πρέπει
να συνεργαστούν ώστε να ενσωματώσουν ταχύτατα τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που
προωθούν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί και να μάθουν από τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται στα
κράτη -μέλη και σε άλλες Περιφέρειες.
Στα πλαίσια των «Παράλληλων Δράσεων» του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του
Συμβουλίου των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων Ελλάδος, προκειμένου να
συζητηθούν θέματα αρμοδιότητάς τους.
Το κόστος της διαμονής στην Πάτρα στις 03.07.2020 καλύπτεται από την Οργανωτική Επιτροπή
του Συνεδρίου. Επιστροφή την επόμενη ημέρα στη Λαμία. Η μετακίνηση θα γίνει με υπηρεσιακό
όχημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εκτιμώμενη Προκαλούμενη Δαπάνη Μετακίνησης, το κόστος της ημερήσιας αποζημίωσης,
40,00€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 801

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 &
2021-2022» και β) των όρων Διακήρυξης, προϋπολογισμού 74.286,92 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100836/1723/23-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022», με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 74.286,92 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

β)τους όρους του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στο σχέδιο της διακήρυξης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 802

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα
παράτασης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 120006/4025/24-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Δεν έχουμε αντίρρηση.
Σημειώνουμε μια ανακολουθία……. σήμερα καλούμαστε να ξεκινήσουμε έναν διαγωνισμό για
τρία χρόνια, όταν είχαμε προηγούμενα συνεννοηθεί σαν Οικονομική Επιτροπή να δούμε εξ
υπαρχής το ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών….
Δυστυχώς δεν το αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε”.

Ο κ. Μπέτσιος τόνισε ότι: «Έχουμε ζητήσει να γίνει μια συνολική συζήτηση για την μεταφορά
των μαθητών. Προφανώς και είμαστε υπέρ της πολιτικής αυτής. Εκτιμούμε όμως και βάση των
νέων δεδομένων που έχουν προκύψει στην μετά κορονοϊού περίοδο η οποία και μπορεί να
επανεμφανιστεί και με την έναρξη της σχολικής περιόδου ότι θα πρέπει να αλλάξουν ορισμένα
θέματα. Επιπλέον σε προηγούμενη ΟΕ ο αντιπρόεδρος της ΟΕ είχε αναλάβει να παρουσιάσει
εισήγηση για την πολιτική και χρηματοδοτήσεις της μεταφοράς των μαθητών καθώς και των νέων
διαγωνιστικών διαδικασιών ,όπου είχαμε και εμείς προτείνει. Το αίτημα αυτό είναι κοινό από την
αντιπολίτευση.
Δυστυχώς δεν υπήρχε συνέχεια βάση των δεσμεύσεων σας για μια ακόμη φορά..»
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/23-6-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24% και δικαιωμάτων προαίρεσης(και όχι παράτασης όπως λανθασμένα αναγράφεται στο τίτλο
του θέματος) 30%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα
προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά δρομολόγιο της εκάστοτε πρόσκλησης
υποβολής προσφορών, που αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στον εν θέματι
διαγωνισμό.
2. Αποδέχεται και εγγράφει τους αναφερόμενους οικονομικούς φορείς στο Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΣΑ ) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022
& 2022-2023» καθώς οι αιτήσεις συμμετοχής κρίθηκαν πλήρεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
τους όρους της Διακήρυξης (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020)όπως παρατίθενται
στον κατωτέρω Πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός Ώρα απάντησης

ΑΔΑ: 690Χ7ΛΗ-2ΣΝ



απάντησης

1 ΜΙΧΑΛΗΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 177370 12/6/2020 22:55

2
Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
177385 13/06/2020 11:53:26

3 ΚΟΛΤΣΗ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 177943 16/06/2020 20:58:45

4 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 177213 18/06/2020 07:45:59

5 ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 177214 18/06/2020 08:02:49

6
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ
178166 18/06/2020 09:35:31

7 ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΩΜΑΣ 177133 19/06/2020 11:26:19

8 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε 177085 19/06/2020 17:20:31

9 ΦΟΡΤΑΤΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ 178492 19/06/2020 22:52:18

10 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 175555 19/06/2020 23:02:44

11 ΑΛΑΜΑΝΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 177212 19/06/2020 23:06:13

12 ΠΕΡΛΕΠΕΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 178511 20/06/2020 12:18:48

13 ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 178551 21/06/2020 12:24:18

14 ΜΕΙΔΑΝΗΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178618 22/06/2020 10:27:32

15 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν ΦΡΑΓΚΑΛΙΟΣ Γ Ο Ε 177042 22/06/2020 10:45:08

16 ΡΑΙΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΙΚΗΤΑΣ 178690 22/06/2020 15:14:39

17 ΡΑΠΤΗ,,ΑΘΑΝΑΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178694 22/06/2020 15:29:57

18 ΑΥΓΕΡΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 178695 22/06/2020 15:31:12

19 ΡΕΝΤΙΦΗ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178696 22/06/2020 15:35:21

20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178697 22/06/2020 15:38:40

21 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 178698 22/06/2020 15:45:06

22 ΑΓΓΡΑΣ,,ΚΛΕΑΝΘΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 178702 22/06/2020 15:50:35

23 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΖΗΣΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 178703 22/06/2020 15:50:40

24 ΣΤΑΘΑΡΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178707 22/06/2020 16:00:35

25 ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178709 22/06/2020 16:03:38

26 ΣΤΑΜΕΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 178711 22/06/2020 16:07:55

27 ΒΑΓΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 178714 22/06/2020 16:08:57

28 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 178717 22/06/2020 16:14:08

29
ΚΤΕΛ ΑΣΤIKΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
178719 22/06/2020 16:15:08

30 ΣΤΕΡΓΙΟΥ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178726 22/06/2020 16:22:09

31 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ 178723 22/06/2020 16:24:10

32 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ,,ΣΕΡΑΦΕΙΜ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178733 22/06/2020 16:26:55

33 ΓΡΟΥΝΤΑΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ 178735 22/06/2020 16:29:02

34 ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ 178737 22/06/2020 16:32:18

ΑΔΑ: 690Χ7ΛΗ-2ΣΝ



35 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ 178738 22/06/2020 16:33:32

36 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 178739 22/06/2020 16:37:10

37 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 178745 22/06/2020 16:44:16

38 ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ,,ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178747 22/06/2020 16:46:19

39 ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ,,ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178752 22/06/2020 16:51:57

40 ΓΙΑΝΚΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΜΕΛΕΤΗΣ 178754 22/06/2020 16:53:57

41 ΚΑΚΑΤΣΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ 178743 22/06/2020 16:58:22

42 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΕΡΑΦΕΙΜ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178755 22/06/2020 16:58:26

43 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΙΑΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178760 22/06/2020 17:03:29

44 ΤΖΑΒΕΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178762 22/06/2020 17:05:06

45 ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ 178763 22/06/2020 17:08:00

46 ΤΕΚΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΠΕΤΡΟΣ 178765 22/06/2020 17:09:09

47 ΕΛΛΗΝΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178766 22/06/2020 17:12:19

48 ΦΑΚΙΤΣΑΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178767 22/06/2020 17:14:13

49 ΖΑΧΟΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 178768 22/06/2020 17:15:42

50 ΦΛΩΡΟΣ,,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 178770 22/06/2020 17:25:18

51 ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ 178771 22/06/2020 17:26:35

52 ΦΙΝΕ,,ΖΩΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178775 22/06/2020 17:31:37

53 ΜΟΣΧΟΣ,,ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ 178774 22/06/2020 17:32:27

54 ΜΟΣΧΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 178779 22/06/2020 17:36:48

55 ΓΕΡΟΥΛΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟ 178778 22/06/2020 17:38:58

56 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΗΛΙΑΣ 178780 22/06/2020 17:40:48

57 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178781 22/06/2020 17:44:13

58 ΚΑΡΑΜΠΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 178782 22/06/2020 17:46:54

59 ΜΠΕΛΛΟΣ,,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178785 22/06/2020 17:48:04

60 ΜΠΕΣΙΡΗ,,ΕΥΣΤΑΘΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 178787 22/06/2020 17:52:02

61 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 178789 22/06/2020 17:57:37

62 ΜΙΧΑΗΛ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 178790 22/06/2020 18:01:29

63 ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 178792 22/06/2020 18:06:26

64 ΝΕΛΛΑΣ,,ΕΥΑΓΓ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178795 22/06/2020 18:13:39

65
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
178794 22/06/2020 18:17:49

66 ΠΑΠΑΔΑΜ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178797 22/06/2020 18:19:13

67 ΠΑΠΑΔΙΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 178800 22/06/2020 18:23:37

68 Χ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 178801 22/06/2020 18:26:07

69 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178802 22/06/2020 18:27:33

70 ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΛΟΥΚΑΣ 178803 22/06/2020 18:30:13

ΑΔΑ: 690Χ7ΛΗ-2ΣΝ



71 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 178804 22/06/2020 18:37:15

72 ΚΑΛΥΒΑΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178814 22/06/2020 18:41:38

73 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178820 22/06/2020 18:43:40

74 ΚΑΜΑΡΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178824 22/06/2020 18:46:27

75 ΠΛΑΤΑΝΟΣ,,ΣΠΥΡΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178831 22/06/2020 18:48:38

76 ΠΟΛΙΤΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 178835 22/06/2020 18:53:37

77 ΚΑΜΗΤΣΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 178836 22/06/2020 18:55:26

78 ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178838 22/06/2020 18:59:53

79 ΠΑΡΔΑΛΗΣ,,ΘΕΟΦΑΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178837 22/06/2020 19:06:11

80
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
178840 22/06/2020 19:07:01

81 ΠΕΝΤΑΛΙΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 178841 22/06/2020 19:09:55

82 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Μ ΕΠΕ 178842 22/06/2020 19:11:57

83 ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178843 22/06/2020 19:13:31

84 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 178846 22/06/2020 19:19:18

85 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΘΩΜΑΣ 178844 22/06/2020 19:20:34

86 ΚΑΣΤΑΝΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 178847 22/06/2020 19:24:01

87 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178848 22/06/2020 19:25:38

88 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178849 22/06/2020 19:28:31

89 ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 178850 22/06/2020 19:30:44

90 ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ,,ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 178851 22/06/2020 19:32:24

91 ΚΑΣΤΑΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ 178852 22/06/2020 19:38:24

92 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178854 22/06/2020 19:38:59

93 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ,,ΣΙΔΕΡ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178855 22/06/2020 19:43:41

94 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178856 22/06/2020 19:47:43

95 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ,,ΣΟΦΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178857 22/06/2020 19:52:27

96 ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178859 22/06/2020 19:58:01

97 ΚΟΓΙΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ 178860 22/06/2020 20:03:20

98 ΚΟΓΙΩΝΟΣ,,ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ,ΛΟΥΚΑΣ 178861 22/06/2020 20:10:36

99 ΚΟΝΤΟΥ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178863 22/06/2020 20:34:44

100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 178864 22/06/2020 20:45:32

101 ΚΟΛΙΑΤΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178865 22/06/2020 20:53:18

102 ΛΥΚΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 178868 22/06/2020 21:06:47

103 ΛΕΝΤΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ 178869 22/06/2020 21:16:40

104 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 178870 22/06/2020 21:23:00

105 ΚΟΝΤΟΥΝΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 178874 22/06/2020 22:26:36

106 ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 178876 22/06/2020 23:10:33

ΑΔΑ: 690Χ7ΛΗ-2ΣΝ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 803

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 115848/510/18-6-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, για τον
καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά, στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβών
στην θέση (Αμπέλια) την 18/06/2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 116212/513/19-06-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 115848/510/18-6-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, για τον καθαρισμό
ρέματος από φερτά υλικά, στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβών στην θέση
(Αμπέλια) την 18/06/2020 με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (πλημμυρικά φαινόμενα , κτλ ).
3.Την απευθείας μίσθωση και ανάθεση εργασιών στο παρακάτω ιδιωτικό μηχάνημα :

Με αρ. κυκλ. ME 101997 μηχ/μα τύπου (Εκσκαφέας-φορτωτής), ιδιοκτησίας Χατζήνα
Γεωργίου, για την απομάκρυνση φερτών υλικών, και τον καθαρισμό του ρέματος στην Τ.Κ.
Υπάτου του Δήμου Θήβας στην θέση (Αμπέλια)
4.Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος/των-

οχήματος/των, 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 αποφαση, πρακτ. 41/18-12-2019, θέμα 17ο (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της
Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων
αναγκών απολογιστικά , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά
περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α)Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των

εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων )
των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή
Τμημάτων, συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
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(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 804

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117290/522/21-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, στην
κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 21/06/2020, στην « Τ.Κ. Προσήλιου » της Δ.Κ.
Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 117666/529/22-06-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 117290/522/21-06-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, στην κατάσβεση
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 21/06/2020, στην « Τ.Κ. Προσήλιου » της Δ.Κ. Χαιρώνειας
του Δήμου Λιβαδειάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με την οποία αποφασίστηκαν τα
εξής:

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

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
(πυρκαγιά ), που εκδηλώθηκε στις 21/06/2020 στην « Τ.Κ. Προσήλιου» της Δ.Ε. Χαιρώνειας,
του Δήμου Λιβαδειάς, στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

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

α) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΚ 7110 όχημα (βυτίο - πιεστικό 12 tn ), ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ Βόγλη του
Παρασκευά, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς, στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 21/06/2020, στις 21/06/2020 στην Δ.Ε. Χαιρώνειας, του Δήμου Λιβαδειάς,
στην « Τ.Κ. Προσήλιου » της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

β) Το με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1363 όχημα (βυτίο- πιεστικό 12 tn ), ιδιοκτησίας Κουτσούμπα Κων/νου
για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς, στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις
21/06/2020 στην « Τ.Κ. Προσήλιου » της Δ.Ε. Χαιρώνειας, του Δήμου Λιβαδειάς, της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2136
αποφ. πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά ,
με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

5.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
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(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των
εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων ) των
υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων,
συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από
την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 805

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117294/423/22-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19-06-2020 στην Δ.Ε. Μαρτίνου)της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 117296/424/22-06-
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. 117294/423/22-06-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
περί απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε στις 19-06-2020 στην Δ.Ε. Μαρτίνου)της Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.-Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
(δασική πυρκαγιά ), που εκδηλώθηκε στις 19/06/2020 στην Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών, ,
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

3.- Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΕ - 9816 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΗ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της
της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών
β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΒ - 1520 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών.
γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας CERMA JANI του KOLI για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών.
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δ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 117080 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα ,
ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την
συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου
Λοκρών.
ε) Με αριθμό κυκλοφορίας ME 37186 μηχάνημα έργου τύπου προωθητή γαιών ερπ. και το υπ.
Αριθμ. ΜΙΝ - 1968 όχημα μεταφοράς ιδιοκτησίας ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΑΡ. για την
διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών προστασίας στην περιοχή της της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου
Λοκρών.
ζ) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΚ 7110 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα , ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ
ΒΟΓΓΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της
της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών
η) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130350 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα , ιδιοκτησίας
ΚΑΣΣΙΝΑ ΛΟΥΚΑ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της της
Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών
θ) Το με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1450 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα , ιδιοκτησίας
ΣΤΑΜΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΟΥ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της
της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών.
ι) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130348 μηχάνημα έργου τύπου (προωθητής ερπ., D-7 ) και το με αρ.
κυκλ. ΒΙΜ 3956 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργου , ιδιοκτησίας ΑΓΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για την
συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου
Λοκρών.

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.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε
η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με
ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

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

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών του αρμοδίου Τμήματος της Δ.Τ.Ε. , οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος της Δ.Τ.Ε., δια των αρμοδίων υπαλλήλων
λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο και τις επισημάνσεις των
εγγράφων , θα προγραμματίζουν την άμεση εκτέλεση των εργασιών στα αντίστοιχα τμήματα του
οδικού δικτύου και θα μεριμνούν για την λήψη όλω των απαιτούμενων μέτρων προστασίας για
την ρύθμιση της κυκλοφορίας , την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την ενδεικνυόμενη
διαδικασία κοπής δένδρων και κλαδιών.

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

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

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

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

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
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(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

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

(δ6) Το όχημα θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε ασφαλή απόσταση για την έγκαιρη
προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου.

(δ7) Οι εργαζόμενοι θα φέρουν όλα τα ατομικά μέσα προστασίας για την παροχή της
ανωτέρω υ[πηρεσίας και θα λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα αποφυγής και μετάδοσης του
κορωνοϊού (covid-19).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 806

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 25ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός απορριμματοφόρου οχήματος της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 110273/1188/23-
06-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Το απορριμματοφόρο ο Δήμος Ιστιαίας το χρησιμοποιεί από το 2008….
Πριν ψηφίσουμε, θεωρούμε σκόπιμο να πληροφορηθούμε τι ενέργειες έκανε ο συγκεκριμένος
Δήμος για την καλύτερη συγκρότηση της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων… Αν
προσπάθησε να αγοράσει απορριμματοφόρα….
Αν επιμένετε στην λήψη απόφασης σήμερα … Θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ, αφού υπάρχουν και άλλοι
Δήμοι πολύ μικρότεροι που έχουν ανάγκη….”

Οι κ.κ. Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό

Κατά την συζήτηση του θέματος ο κ. Μπέτσιος τόνισε ότι:
1. Είναι παραχώρηση της ΝΑ /ΠΑ στον Δήμο από το 2008 και συνεχίζεται με παρατάσεις,

ενώ αιτείται από την ΔΑ με την επιστολή του από 12/06 πλέον η μόνιμη παραχώρηση η
οποία φαίνεται ότι δεν προβλέπεται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας που αναφέρει
παραχώρηση μόνο για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες. Ενώ βάση της παρ.4 του ΠΔ
αναφέρει ότι η περιφέρεια μεταβιβάζει μόνο για εκπλήρωση των σκοπών του, που όμως
ο σκοπός της συλλογής απορριμμάτων ανήκει στον Δήμο.

2. Στα πλαίσια της καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας βάση και του άρθρου
97 του ΠΔ 30/1996,ποιος είναι ο στόλος απορριμματοφόρων της ΠΣΤΕ, πως
χρησιμοποιείται και εάν έχει γίνει αίτημα και από άλλο Δήμο για παρόμοια παραχώρηση
οχήματος.

Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), του
απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 9804 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για δύο (2) έτη, με τους παρακάτω όρους :

1. Ο Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού θα αναλάβει την ευθύνη συντήρησης, επισκευής (εφόσον
προκύψει βλάβη κατά τη χρήση) και ασφάλισης του παραχωρούμενου οχήματος και
παράδοσής του, στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε.

2. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου θα διατίθεται και θα έχει σχέση εργασίας με τον Δήμο
Ιστιαίας - Αιδηψού.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 807
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 της Π.Σ.Ε.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3973/23-06-2020

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

Ο κ. Χρονάς δήλωσε “ Οι τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές της
συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης και του ακανόνιστου ρυθμού υλοποίησης του….
Γίνονται αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα….
Και με αυτό τον τρόπο χρηματοδότησης ενισχύεται ο έλεγχος τους από την κυβέρνηση και
περιορίζεται η δυνατότητα τους για σημαντικές επιλογές που ενδεχόμενα χρειάζεται ο λαός και ο
τόπος.
Η αποδοχή από μέρους σας αυτού του είδους της διαχείρισης σημαίνει συμφωνία με την
περιοριστική, αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων….. Σημαίνει υλοποίηση
πολιτικών που δεν εξυπηρετούν τον λαό και τις ανάγκες του.
Σε αυτή την λογική και από θέση αρχών εκφράζουμε την κατηγορηματική μας διαφωνία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε: “Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ, με την επιφύλαξη να διατυπώσουμε την θέση
μας στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου”

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως αναλύεται
στην εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων των
Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και την Συμπληρωματική της οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 808

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
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Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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