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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ελένη Παναγιώτου
: 22313-54707, 706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 28ης Ιουλίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 28

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)
147135/1067/24-07-2020 πρόσκλησης , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του αριθμ. 27/21-07-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 138673/607/14.07.2020 απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως , αναπληρούμενου, σχετικά με τον διορισμό Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας
[σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με τη επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-
ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» ]

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης
για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα
προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το
έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των
σχολικών ετών 2020-2021 και 2021-2022» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών αντίστοιχα.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr
ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ



2

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση:α)ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων στο
εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και
των Δ/νσεων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Ευβοίας,
χρονικής διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης [με δικαίωμα
παράτασης δυο (2) μηνών], σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση
συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)« όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) Συγκρότησης επιτροπής
παραλαβής ταχυδρομικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο:΄Εγκριση του υπ’ αριθμ. 1/15-07-2020 Πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης
Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Εύβοιας»προϋπολογισμού
65.472,00€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 6ο:΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση: α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για προμήθεια
εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός - Ομάδα Β΄, Σύστημα πυρόσβεση - Ομάδα Δ΄, Η/Μ
εξοπλισμός - Ομάδα Ε΄) για το Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας με
προϋπολογισμό 150.420,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), και β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Πρακτικού 1 συνεδρίασης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια άλατος για τα έτη 2020-2021» προϋπολογισμού 59.890,00€ άνευ ΦΠΑ(67.675,70€
με ΦΠΑ )Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ανταλλακτικών, φίλτρων, ελαστικών
μπαταριών και συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων-φορτηγών και οχημάτων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», προϋπολογισμού 258.818,70€ με Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρακτικού 2 Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση -τεχνικών και λοιπών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 στο Μπεκιόρεμα και Ξηριά Δήμου
Λαμίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δημοπράτησης του 85ου Υποέργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
Δ.Ε. Αγράφων και Δ.Ε Βίνιανης» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 930.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Σήμανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για
τα έτη2020-2022» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση α) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α,
του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β)
Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ)
Ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό και δ) Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με
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τίτλο: «Αποκατάσταση τμήματος προσήνεμου μόλου Κυμασίου »προϋπολογισμού 372.000,00€
με ΦΠΑ , Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου
μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστρίου Ν.Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
350.000,00€ Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Προστασία πρανών επαρχιακού
οδικού δικτύου Κρέντη-Κρυονέρι στη θέση Ακόνια» προϋπολογισμού 550.000,00 με ΦΠΑ,
Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)»,
Π.Ε.Εύβοιας

ΘΕΜΑ 17ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020», Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 19ο:Α)Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Β)
Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 20ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο:«Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141408/509/16-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της Τ.Κ. Προσκυνάς και Τ.Κ. Θεολόγου-Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών από την
16/7/2020, της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140267/487/16-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
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Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δασική
πυρκαγιά στις 15-7-2020 στη Τοπική Κοινότητα Καστελλίων Δήμου Δελφών ,της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 143176/501/20-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων σε επιφυλακή-σταλία για την αντιμετώπιση
δασικών πυρκαγιών μέχρι 30-09-2020 ,της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 95024/325/11-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Εύβοιας για τη διάθεση πόρων για προληπτικές εργασίες συντήρησης δασικών δρόμων,
χλοοκοπές και καθαρισμούς τάφρων και ερεισμάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-
2022»,χρήση 2020(δασική πυρκαγιά στην Άμφισσα 16-06-2020) της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-
2022»,χρήση 2020(δασική πυρκαγιά στη Τ.Κ. Πεντάπολης οικισμός Παλαιοκάστρου 25-06-2020)
της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2020», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12/01/02-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΤ7ΛΗ-41Θ)
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που έλαβαν χώρα στις 01-
01-2020 στο Στόμιο και Πλατάνα Κύμης του Νομού Ευβοίας (θεομηνίες Ζηνοβία και Ηφαιστίων),
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

εφαρμογής “e-presence”, συμμετείχαν ο Πρόεδρος , o Αντιπρόεδρος κ. Αριστείδης Τασιός, ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή,Κωνσταντίνος
Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Κατερίνα
Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.Ο κ. Γεώργιος Σκούρας ο οποίος αναπλήρωνε τον κ.
Δημήτριο Αναγνωστάκη συμμετείχε με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Περιφέρειας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος 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. Κωνσταντίνος Γαλάνης, Περιφερειακός Σύμβουλος από την Παράταξη “Επιμένουμε στην
καρδιά της Ελλάδας” και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.
2. Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence” και

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ



5

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 Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που κατέθεσε
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η Παράταξη, «Λαϊκή Συσπείρωση» δηλώσεις που
αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις της και είναι οι κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Με ανοιχτές τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κρίνεται απολύτως αναγκαίο για
τον λαό και την Χώρα…
• ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ….. ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ… ΟΧΙ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.
• ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
• ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΠΟΥ
ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΝΑΤΟ - ΗΠΑ – ΕΕ.

**********************
Μέσα στα αντιλαϊκά νομοσχέδια, που περνάει αυτές τις μέρες η κυβέρνηση της ΝΔ, για να
προσφέρει πλήθος νέων προνομίων, διευκολύνσεων και χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο,
περιλαμβάνεται το νομοσχέδιο που περιέχει το λεγόμενο «Πρόγραμμα Γέφυρα».
Τίτλος του νομοσχεδίου είναι «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις».
Όσο κι αν προσπαθεί να το εμφανίσει ως προστασία της πρώτης κατοικίας, στην
πραγματικότητα πρόκειται για παροχή νέου πακέτου ρευστότητας και προνομίων προς τις
τράπεζες.
Δεν λείπουν, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, και οι ρυθμίσεις με νέες φοροαπαλλαγές για
τους μεγαλοεπιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων και των εφοπλιστών… φορολογικά κίνητρα
για προσέλκυση επενδύσεων.

***************************
Το ΚΚΕ κατέθεσε, την περασμένη εβδομάδα, στη Βουλή πρόταση νόμου, η οποία προβλέπει
μέτρα για την ουσιαστική ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη.
Με την πρόταση νόμου εισάγονται διατάξεις που στοχεύουν στην ανακούφιση της λαϊκής
οικογένειας από την υπερχρέωση στην Εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ΟΤΑ και στις
τράπεζες, προβλέποντας τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών.
Τα μέτρα αυτά είναι επιτακτικά αναγκαία, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών
νοικοκυριών πνίγεται κυριολεκτικά στα χρέη, τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει, οδηγώντας
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες και
κτηνοτρόφους κυριολεκτικά σε απόγνωση.
Σημειώνοντας πως τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που
ακολουθήθηκαν την τελευταία 15ετία, τόσο από τις προηγούμενες όσο και από τη σημερινή
κυβέρνηση…. Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογη πρόταση νόμου είχε καταθέσει το ΚΚΕ και όταν
κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος την απέρριψε πανηγυρικά, με την εκκωφαντική σιωπή των
υπόλοιπων κομμάτων διαχείρισης του συστήματος.

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Στην βάση της συνεννόησης, που υπήρξε, για την μεθόδευση της συζήτησης των εκκρεμών
ζητημάτων της Οικονομικής Επιτροπής, περιμένουμε από το προεδρείο να προσδιορίσει ένα
τουλάχιστον σε κάθε συνεδρίαση, συμπληρώνοντας αντίστοιχα την ημερήσια διάταξη.
Περιμένουμε, επίσης, να προσδιορίζεται και ο εισηγητής, που θα ετοιμάζει έγκαιρα την εισήγηση.

****************************
Θεωρώντας πως οι ώριμες μελέτες αποτελούν αδιαμφισβήτητη ανάγκη για την έγκαιρη και
ολοκληρωμένη αξιοποίηση των διατιθέμενων πιστώσεων, κάθε κατηγορίας….. Κρίνουμε
σκόπιμο και αναγκαίο να συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή :
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• Ποιες είναι οι ανάγκες της Περιφέρειας κατά Περιφερειακή Ενότητα και πως ιεραρχούνται.
• Ποιες μελέτες είναι ώριμες, από εκείνες που θεωρούμε απαραίτητες για την αντιμετώπιση
των ιεραρχημένων αναγκών της Περιφέρειας.
• Τι θα κάνουμε με τις άλλες ;…… Πως μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα οι Τεχνικές
Υπηρεσίες ;
• Ποιες μελέτες χρειάζεται να ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα, πότε, πως και με ποιους
όρους θα γίνει αυτό θα γίνει αυτό ;

Ο κ. Δούρος επεσήμανε ότι καλό θα ήταν η Οικονομική Επιτροπή να έχει μια συγκεντρωτική
εικόνα για τα έργα και τις μελέτες που ήδη γίνονται ανά Περιφερειακή Ενότητα και παράλληλα να
γίνει μια συζήτηση σχετικά ώστε να δούνε σε ποια φάση βρίσκονται βάσει κονδυλίων.

Ο Πρόεδρος ανέφερε: “η ωριμότητα μιας μελέτης ενός έργου είναι μια αναγκαία συνθήκη για να
μην παρατηρηθεί το φαινόμενο πόρων που λιμνάζουν.Οι εκάστοτε μελέτες και έργα καθώς και η
κάθε φάση τους, φαίνονται άλλωστε, στις αποφάσεις που περνάμε στα Περιφερειακά
Συμβούλια.”

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κων/νο Γαλάνη προκειμένου να
ενημερώσει τα μέλη σχετικά με τα μαθητικά δρομολόγια.

Ο κ. Γαλάνης έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος αναφέροντας τη δουλειά που έχει
γίνει σχετικά καθώς και τις νέες διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί.Επίσης ανέφερε την
πρόθεσή του να ενημερώσει και προσωπικά, καλύτερα την κάθε παράταξη οποιαδήποτε στιγμή
του ζητηθεί.
Στη συνέχεια ανέφερε: “Αρχικά έχει γίνει μια στατιστική, για το τι χρήματα διατίθενται από κάθε
ενότητα, ο αριθμός των μαθητών που μετακινούνται, καθώς και το κόστος που προκύπτει κάθε
φορά.Υπάρχουν πίνακες αναλυτικοί οι οποίοι και θα μπορέσουν να αποσταλούν στα μέλη
προκειμένου να έχουν καλύτερη εικόνα.Έχει γίνει προγραμματισμός βάσει της ενημέρωσης και
των κανόνων που έχουν μέχρι σήμερα από το Υπουργείο. Σε περίπτωση που προκύψουν
διαφοροποιήσεις θα γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις.Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες τις οποίες
όμως προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε σε συνεργασία πάντα με τη Περιφερειακή Δ/νση
Εκπ/σης.”Ανέφερε επίσης τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες
με τα Ταξί και την έννοια της έδρας. Επίσης επισήμανε:“Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο να
εγκρίνει μια Περιφερειακή Επιτροπή η οποία θα είναι φερέγγυα και νόμιμη και θα διαχειρίζεται
τους άγονους διαγωνισμούς καθώς και τα προβλήματα που θα προκύπτουν ώστε να είναι άμεση
η λύση τους. Γίνεται μια προσπάθεια σε συνεργασία με τους Δημάρχους να λύσουμε και τα
θέματα που προκύπτουν από τα παιδιά των προσφύγων ώστε να βοηθηθούν σταδιακά να
ενταχθούν στην εκπαίδευση με τον καλύτερο τρόπο.Παράλληλα έχουμε κάνει επιτροπές
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και έτσι οι υπηρεσίες, πάνω σε αυτό το κομμάτι, λειτουργούν
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά”

Η κα Μπατζελή έκανε τις κάτωθι διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την οργάνωση και το
σχεδιασμό των μαθητικών δρομολογίων:
1. Πως συνεργάζεται η Περιφέρεια με τους Δήμους για το σχεδιασμό; Προβλέπεται εκ του νόμου
θεσμική συνεργασία διότι τα νηπιαγωγεία και μέρος της πρωτοβάθμιας είναι αρμοδιότητα των
Δήμων.
2. Αν υπάρχει μια συγχρηματοδότηση αυτών των δρομολογίων και ιδιαίτερα των
απομακρυσμένων περιοχών από τους Δήμους.

Ο κ. Γαλάνης απάντησε ότι σχετικά με τη συνεργασία με τους Δήμους νομοθετικά δεν υπάρχει
κάτι.Οι Δ/ντές των εκάστοτε σχολικών μονάδων έχουν τον πρώτο λόγο στην όλη διαδικασία, οι
Δήμοι δεν συμμετέχουν πουθενά , ούτε στο οικονομικό κομμάτι.

Η κα Μπατζελή ανέφερε τους εξής προβληματισμούς “σχετικά με την συμμετοχή των Ταξί στις
μετακινήσεις θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να κινηθούμε βάσει νόμου με το πώς υπολογίζεται
η έδρα των Ταξί αλλά να ληφθούν υπόψη τα όρια Δήμου, στην βάση μιας προσέγγισης που
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λαμβάνεται υπόψη η έδρα της σχολικής μονάδας. Το ερώτημα είναι το τι λαμβάνεται μέχρι
σήμερα ως βάση, που θα μεταφερθεί ένα παιδί ή εκεί από όπου παραλαμβάνεται;
Σχετικά με τα σχολεία για προσφυγόπουλα πρέπει να αποκτήσουμε συγκεκριμένη πολιτική.
Υπάρχει επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό και υποδομή;”

Ο κ. Δούρος επεσήμανε το γεγονός ότι από τη στιγμή που θα μειώνονται οι σχολικές μονάδες
λόγω συγχωνεύσεων θα αυξάνονται λογικά και τα κόστη μεταφοράς μαθητών.

Ο κ. Γαλάνης επεσήμανε ότι ο Περιφερειάρχης ασχολείται σχετικά με ότι αφορά την έδρα.Όταν
προκύπτουν κάποια θέματα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την Δ/νση Εκπ/σης η οποία
λαμβάνει υπόψη τυχόν επισημάνσεις από την Περιφέρεια. Ανέφερε επίσης ότι τα παιδιά των
προσφύγων, ειδικότερα των νηπίων, εκπαιδεύονται στην εκάστοτε δομή, προκειμένου να
υπάρχει μια προετοιμασία πριν ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε σχετικά με το θέμα:
1. Είμαστε υπέρ των λιγότερων δυνατών μετακινήσεων των μαθητών.... Επανεξέταση
κατάργησης και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων που κακώς έγιναν...
2. Κάθε μετακίνηση με ευθύνη του δημοσίου....Πρώτο κριτήριο η ασφάλεια των μαθητών..... Η
κάλυψη όλων των αναγκών για σωστή εκπαίδευση όλων των παιδιών.... Καμία συμμετοχή στην
δαπάνη των λαϊκών οικογενειών.
3. Ενιαίος τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης των μετακινήσεων σε όλες τις Π.Ε.... Να
καλύπτονται ολοκληρωμένα η προσχολική αγωγή, τα ΑΜεΑ και τα προσφυγόπουλα.
4. Οι όποιοι διαγωνισμοί να γίνονται με βάση την έδρα του κάθε δήμου.
5. ΄Οχι ειδικές επιτροπές χάριν δήθεν της ευελιξίας.
5. ΄Εγκαιρη, στενή, ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης για την ορθολογική
κατανομή των μαθητών στα σχολεία.....με την συμμετοχή των Δήμων.

Ο κ. Σκούρας εξέφρασε τον προβληματισμό των συναδέλφων υπαλλήλων σχετικά με τα
απολογιστικά στοιχεία που αφορούν μαθητικά δρομολόγια για τα έτη 2019 και 2020.Ειδικότερα
έγινε αναφορά στα στοιχεία που θα σταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και αφορούν το 2ο
τρίμηνο ή τετράμηνο του 2020, κατά το οποίο λόγω κορονοϊού δεν υπήρχαν μετακινήσεις
μαθητών. Εκδήλωσε παράλληλα την ανησυχία του για τυχόν μείωση στην χρηματοδότηση που
δίνεται από το Υπουργείο, καθώς αυτή βασίζεται σε στοιχεία του τελευταίου εξαμήνου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τυχόν μελλοντική υστέρηση θα καλυφθεί από το φετινό
περίσσευμα.Στο Υπουργείο έχει τεθεί να μην λαμβάνεται υπόψη το μέσο κόστος μαθητικής
ημέρας απολογιστικά αλλά το κόστος μιας πλήρους μαθητικής ημέρας.

Ο κ. Βουρδάνος έθεσε ως ερώτημα αν σε επίπεδο ΕΝΠΕ μπαίνει θέμα αυτή η διαδικασία που
αφορά μαθητικά να δοθεί στους Δήμους εξ ολοκλήρου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στην προτελευταία συνεδρίαση στην ΕΝΠΕ είχε δεσμευθεί να στείλει
πρόταση ώστε να τεθεί ως βάση συζήτησης το θέμα για τα μαθητικά δρομολόγια και τις
αρμοδιότητες των Δήμων.

Η κα Μπατζελή ευχαρίστησε τον κ. Γαλάνη για την πλήρη ενημέρωση που έκανε. Επεσήμανε
δε ότι “οι μετακινήσεις των μαθητών είναι ένα τμήμα της εκπαιδευτικής μας πολιτικής που
καλούμαστε και ως Περιφέρεια να σχεδιάσουμε ,να συμμετέχουμε στις διεργασίες που γίνονται
για την μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην Αυτοδιοίκηση και να αγωνιζόμαστε
για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή διακυβέρνηση. ’Άλλωστε όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες σε
συνεργασία με τους παραγωγικούς τομείς διαμορφώνουν την ανάπτυξη ,την κοινωνική συνοχή
αλλά και τον αποκλεισμό της απερήμωσης περιοχών και χωριών.”
Συνεχίζοντας ανέφερε τις βασικές θέσεις της παράταξης της για την μετακίνηση των μαθητών
θεωρώντας φυσικά ότι είναι ένα θέμα το οποίο λόγω και της κοινωνικής ευαισθησίας του θα μας
απασχολεί συνεχώς.
1. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνεργασίες μεταξύ Δήμων και Περιφερειών
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δεδομένου ότι του αυτοδιοικητικού εκπαιδευτικού μοντέλου που θα διεκδικούμε, λαμβάνοντας
φυσικά ως βασική αρχή ότι η Δημόσια Παιδεία είναι μια πολιτική που διασφαλίζεται από το ίδιο το
κράτος και η αυτοδιοίκηση συνεργάζεται για την καλύτερη διαχείριση της ώστε να αποφευχθούν
οι κοινωνική αποκλεισμοί. Η Περιφέρεια θα πρέπει να έχει μια συνολική εποπτική εικόνα για την
εκπαιδευτική πολιτική.
2. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ενισχύσει τον προϋπολογισμό για την
μετακίνηση των μαθητών καθώς και να διασφαλιστεί ανθρώπινο δυναμικό(όπως οι συνοδοί)
κυρίως σε εκείνες τις γραμμές, προκειμένου να είναι ασφαλής η μετακίνηση των μαθητών όλων
των κατηγοριών σε όλες τις κοινότητες και σε όλους τους Δήμους .
3. Οι τυχόν εξοικονομήσεις οι οποίες συγκυριακά δυστυχώς γίνανε αυτή την χρονική περίοδο
πρέπει όχι να επιστραφούν ή να συνυπολογιστούν την επόμενη χρονική περίοδο, αλλά αυτά τα
κονδύλια θα πρέπει δυναμικά να διεκδικηθούν για την διαδυκτιακή ή ψηφιακή στήριξη των
οικογενειών που χρειάζονται αυτή τη μορφή συμμετοχής πιθανόν αυτή την δύσκολη περίοδο
που θα διανύσουμε.
4. Χρειάζεται ένας συνδυασμός μεταφορικών μέσων και ως τέτοιο θα πρέπει να σχεδιαστεί από
την Περιφέρεια και τους Δήμους .Θα συμφωνήσω με την άποψη ότι τη συζήτηση μετακίνησης τη
λαμβάνω ως κοινωνική πολιτική, οικονομική πολιτική και όχι ως πολιτική που στηρίζεται
αποκλειστικά στην νομοθεσία για τα ταξί . Φυσικά να διευκρινισθεί ότι δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη
ότι θα υπάρχουν εξοικονομήσεις διότι τα κόστη των αποστάσεων θα αλλάξουν. Θα ήθελα επίσης
με την αλλαγή της διαγωνιστικής διαδικασίας βάση των ανοικτών αγορών και που εμείς είχαμε
προτείνει ,να είμαστε προσεκτικοί ώστε η λίστα που θα προκύψει να αφορά μέσα πιστοποιημένα,
ασφαλή, με έμπειρο προσωπικό προκειμένου να υπάρξει ασφαλής μετακίνηση για τα παιδιά .”

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα γίνει κείμενο θέσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την εν λόγω
συζήτηση που θα σταλεί στην ΕΝΠΕ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Κατά τη λήξη της συζήτησης ο κ. Γαλάνης αποχώρησε.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, 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€ με ΦΠΑ
24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή - (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).
Το έκτακτο του θέματος έγκειται λόγω της φύσης του και επειδή η εγγραφή του στο
δυναμικό σύστημα θα πρέπει να έχει γίνει εντός 10 ημερών από την υποβολή του,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, συνεπώς δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για
λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης δημοσίων
σχέσεων από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού
Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας
Το έκτακτο του θέματος έγκειται λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας το μήνα Αύγουστο και
λόγω συνδυασμού της εν λόγω δράσης με το σύνολο των πολιτιστικών εκδηλώσεων
στην περιοχή, ώστε οι συγκεκριμένες δαπάνες να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
δημοσίου συμφέροντος.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 942
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, 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€ με ΦΠΑ
24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή - (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 147321/4716/24-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3/23-7-2020 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 30%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική
άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά δρομολόγιο της
εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής στον εν θέματι διαγωνισμό.
2. Αποδέχεται και εγγράφει τον αναφερόμενο οικονομικό φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών
(ΔΣΑ) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023», όπως παρατίθενται στον κατωτέρω Πίνακα:

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

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός
απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ 178878 19/7/2020, 22:11:10

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 943

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης δημοσίων
σχέσεων από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού
Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149699/2565/28-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Η δαπάνη αφορά το έργο
«Δρομολόγηση πιλοτικής
περιήγησης για τουριστικά
σκάφη στη Λίμνη
Κρεμαστών» που εντάσσεται
στο Τεχνικό Πρόγραμμα της
Π Ε Ευρυτανίας, σύμφωνα με
την 157/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
και η δαπάνη κρίνεται
απαραίτητη στα πλαίσια μίας
ολοκληρωμένης
προσπάθειας τουριστικής
ανάδειξης της Λίμνης
Κρεμαστών. (ΚΑΠ2020).
20REQ007094960

03.071.
9899.01 Λοιπές

Δαπάνες
10.800,00 730.877,79 612.877,67 107.200,12

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια και τοποθέτηση
πινακίδων σήμανσης για την
πιλοτική περιήγηση
τουριστικών σκαφών στη
Λίμνη Κρεμαστών, από το
αντίστοιχο έργο που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π Ε
Ευρυτανίας, σύμφωνα με την
157/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
και η δαπάνη κρίνεται
απαραίτητη προκειμένου να
είναι ευκολότερη η
προσέλευση στο σημείο της
αποβάθρας όπου οι
επισκέπτες θα επιβιβάζονται
στα σκάφη, στα πλαίσια της
δράσης αυτής. (ΚΑΠ2020).

03.071
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 1.000,00 730.877,79 623.677,67 106.200,12

Η δαπάνη αφορά την
εκτύπωση φυλλαδίων για την
πιλοτική περιήγηση
τουριστικών σκαφών στη
Λίμνη Κρεμαστών, από το
αντίστοιχο έργο που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π Ε
Ευρυτανίας, σύμφωνα με την
157/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
και η δαπάνη κρίνεται
απαραίτητη προκειμένου να
ενημερωθούν οι κάτοικοι της
Π.Ε.Ευρυτανίας αλλά και οι
επισκέπτες αυτής, για την
πιλοτική περιήγηση
τουριστικών σκαφών στη
Λίμνη Κρεμαστών, για τις
ώρες λειτουργίας και το
μέρος διεξαγωγής.

03.071
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 800,00 730.877,79 624.677,67 105.400,12
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(ΚΑΠ2020).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 944

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 27/21-07-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 27/21-07-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 945

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 138673/607/14.07.2020 απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως , αναπληρούμενου, σχετικά με τον διορισμό Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας
[σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με τη επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-
ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» ]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)145606/636/22-
07-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάστηκαν ήδη στις 16/7/2020…..
Η συγκεκριμένη εταιρεία τα κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας στις 14
Ιουλίου 2020….
Τα ασφαλιστικά μέτρα στρέφονται κατά 5 ιδιωτών και της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”,
προκειμένου να μπορέσει η εταιρεία να ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου “ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 27.000.000.
Η εισήγηση δεν αποσαφηνίζει την ουσία της υπόθεσης, που κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις….
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό αναφέροντας ότι δεν υπάρχει συνολική εικόνα των
παράπλευρων έργων και πρότεινε σε επόμενη συνεδρίαση να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση και
αναφορά για το εν λόγω έργο. Υπενθύμισε δε ότι 3 μήνες πριν στην Οικονομική Επιτροπή είχε
φέρει το θέμα της Βίστριζας και όλων των ζητημάτων που είχαν δημιουργηθεί ενώ είχε ζητήσει
να συζητηθεί εκτενώς στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ,και συνεχίζοντας
τόνισε ότι “δεν έχουμε ούτε μια ολοκληρωμένη εισήγηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και
συνεπώς καλούμαστε να αποφασίσουμε αποσπασματικά για κάτι που δεν γνωρίζουμε,τι θα
κοστίσει, τι προβλήματα δημιουργούνται στους αγρότες μας από τις πρακτικές των εργολάβων
και ποιες οι συνέπειες των συμπληρωματικών και παράπλευρων έργων, πέρα του γεγονότος ότι
η εισήγηση είναι ελλιπέστατη και για την πρόσληψη δικηγόρου.”

Ο κ. Σκούρας ψήφισε υπέρ επισημαίνοντας τα εξής: “- Δεν υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα για
την υπόθεση τόσο από την Νομική Υπηρεσία όσο την συγκεκριμένη Δ/νση.
Επιπλέον η συγκεκριμένη εταιρεία κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του φορέα
υλοποίησης που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για την κατασκευή συγκεκριμένου έργου, θα εφαρμοστεί αναδασμός ιδιοκτησιών σε έκταση
28.500 στρεμμάτων αγροτικής γης στις περιοχές Υπάτης, Λαδικού, Βασιλικών, Μεσοχωρίου,
Ροδωνιάς, Καρυάς και Καστριού.

Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επίλυση του αρδευτικού προβλήματος της
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περιοχής και αποτελούσε πάγιο αίτημα του αγροτικού πληθυσμού. Πρόκειται για κρίσιμη
υποδομή και σημαντική αναπτυξιακή επένδυση που θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την
παραγωγική διαδικασία και θα προσδώσει μακροχρόνια οφέλη στον πρωτογενή τομέα. Χωρίς να
αμφισβητούνται οι ευεργετικές συνέπειες των δύο έργων (της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου
- αποτελεί την πρώτη φάση και της εφαρμογής του σχεδίου αναδασμού - δεύτερη φάση) που θα
έχουν στις ευρύτερες αγροτικές περιοχές των υπόλοιπων έξι Τοπικών Κοινοτήτων, δεν μπορεί να
υποστηριχθεί το ίδιο για μια έκταση περίπου 500 στρεμμάτων με δενδρώδεις καλλιέργειες που
αποτελεί μέρος της ευρύτερης αγροτικής περιοχής της Τ.Κ. Καστριού, όπου τα παραπάνω
πλεονεκτήματα τείνουν να γίνουν μειονεκτήματα εάν υλοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο η μελέτη, η
κατασκευή του έργου και η εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου του αναδασμού, διότι:

1. Η συγκεκριμένη μελέτη του υποχρεωτικού αναδασμού, στηρίχθηκε σε στοιχεία του 1987
και δεν έλαβε υπόψη το σημερινό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής της Τ.Κ. Καστριού,
όπου το 80% τις έκτασης αποτελείται από δενδρώδεις μόνιμες πολυετείς καλλιέργειες εκ
της οποίας το 85% αποτελείται από ακτινίδια εξαγώγιμα τα οποία είναι Π.Ο.Π.
(Προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) και το υπόλοιπο 15% από φιστικιές.

2. Στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης δεν λήφθηκαν υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την διαφύλαξη της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία πρέπει να επισημανθεί ότι
υφίσταται αναδασμός από το έτος 1986 με τετραγωνισμένα αγροτεμάχια μήκους 200
μέτρων, ευθυγραμμισμένους αγροτικούς δρόμους και ιδιωτικά υπόγεια αρδευτικά δίκτυα
στα 300 στρέμματα.

3. Η υλοποίηση των αποχετευτικών και στραγγιστικών έργων αλλά και της χάραξης και
κατασκευής των νέων αγροτικών δρόμων τα οποία προηγούνται της εφαρμογής του
σχεδίου αναδασμού, τέμνουν αρκετά μεγάλα αγροτεμάχια καλλιέργειας ακτινιδίου με
τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ορισμένα να τα διαχωρίζουν διαγώνια σε δύο μέρη σχήματος
τριγώνου, τα οποία δεν θα μπορούν να τα εκμεταλλευτούν οι όμοροι καλλιεργητές μετά
την ολοκλήρωση του έργου.

Θα πρέπει καταβληθούν οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες από τις τεχνικές υπηρεσίες της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την διατήρηση και την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής,
να εξαιρεθούν εάν είναι εφικτό αρκετά αγροτεμάχια και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των
πολλαπλών κατατμήσεων αυτών κατά την κατασκευή των παράλληλων έργων, για να μπορέσει
να διατηρηθεί η συγκεκριμένη καλλιέργεια της ακτινιδιάς, λόγω της σημαντικής συμβολής της,
τόσο στον εξαγωγικό τομέα της χώρας όσο και στην οικονομική επιβίωση των αγροτών της
περιοχής.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε θετικά επισημαίνοντας ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα της Βίστριζας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 138673/607/14.07.2020 απόφαση Περιφερειάρχη, νομίμως
αναπληρούμενου,σχετικά με τον διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων της εταιρείας με τη επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» ] με την οποία
αποφασίστηκε :

Ι.- Να διοριστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο
Δημήτριος Κουρδής του Ελευθερίου [Α.Μ./Δ.Σ. Λιβαδειάς: 397], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος να παρασταθεί και να την εκπροσωπήσει κατά τη συζήτηση
του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. -
ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» την 15η Ιουλίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ΙΙ.- Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 294
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 70,56), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 364,56 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 134 ευρώ [79€ παράσταση συν 55 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 946

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης
για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα
προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το
έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των
σχολικών ετών 2020-2021 και 2021-2022» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143618/2436/21-07-
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

1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 1/16-07-2020(ολοκληρώθηκε 17-07-2020) Πρακτικό της
Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-
2021 & 2021-2022 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-
2021 και 2021-2022» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –
Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών αντίστοιχα

2. Αποδέχεται την προσφορά και τη συνέχιση του διαγωνισμού για το τμήμα/ δρομολόγιο
Β.3, Β.4, Β.5 & Γ.1 όπως αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού για τα τμήματα/δρομολόγια για τα οποία
δεν κατατέθηκαν προσφορές, δηλαδή για τα δρομολόγια Β.1 & Β.2 για τα οποία ο
διαγωνισμός απέβη άγονος.

4. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, τον παρακάτω οικονομικό φορέα ανά Τμήμα/Δρομολόγιο και για όλα τα
προσφερόμενα Τμήματα-Δρομολόγια όπως αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο
πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 947

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση:α)ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων στο
εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και
των Δ/νσεων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Ευβοίας,
χρονικής διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης [με δικαίωμα
παράτασης δυο (2) μηνών], σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση
συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)« όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) Συγκρότησης επιτροπής
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παραλαβής ταχυδρομικών υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 143700/4311/20-

07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί έγινε ανάθεση και όχι διαγωνισμός….
Διαπιστώνουμε πως όσα ισχυριζόσασταν στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ και στην
απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, που – δήθεν - θα έφερναν ανταγωνισμό και
μείωση του κόστους των ταχυδρομικών υπηρεσιών…..Δεν το αξιοποιείται.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε ότι “άλλα λέγονται στην εισήγηση και άλλα στο αποφασίζουμε. Στην
εισήγηση γίνεται αναφορά για δυο έτη 67.700 ευρώ ενώ στην εισήγηση θα αποφασίσουμε για
45.700 μιας σύμβασης ενός έτους με παράταση 2 μηνών .Πιθανά στα πλαίσια να αποφευχθεί ο
διαγωνισμός και να προχωρήσουμε με ανάθεση. Εμείς διαφωνούμε και ως προς την παρουσίαση
της εισήγησης”.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών και διαλογική συζήτηση, η Οικονομική
Επιτροπή συμφώνησε με την πρόταση του Προέδρου για αναβολή του θέματος και

αποφασίζει ομόφωνα

Αναβάλλει το θέμα προκειμένου να επανέλθει με περισσότερες διευκρινίσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 948

ΘΕΜΑ 5ο:΄Εγκριση του υπ’ αριθμ. 1/15-07-2020 Πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης
Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Εύβοιας»προϋπολογισμού
65.472,00€ με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 144101/4319/21-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε “Έχουμε καταψηφίσει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό γιατί την δουλειά που
πρόκειται να κάνει ο σύμβουλος θα μπορούσε να τον κάνει η υπηρεσία ….. υποβοηθούμενη έστω
και από προσωπικό κοινωφελούς εργασίας, που διαθέτετε.
Μας κάνει εντύπωση πως οι πίνακες των ωφελούμενων δεν αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα, που καλείται να χειριστεί ένας ιδιώτης…
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/15-07-2020 Πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ
2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Εύβοιας»προϋπολογισμού 65.472,00€ με ΦΠΑ
, το οποίο και επισυνάπτεται.
2.Αποδέχεται ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε», με
συνολική τιμή προσφοράς το ποσό των 51.744,00€ χωρίς Φ.Π.Α (64.162,56 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
3.Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 949
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ΘΕΜΑ 6ο:΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 144413/4640/21-07-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 053821461

2.026,09 6/15-07-2020
19SYMV005529185 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΑΝΤΩΝΗΣ Α.
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΦΜ: 031717843

3.509,78 42/15-07-2020 19SYMV005835960
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΦΜ:051457430

942,08 108/17-07-2020
19SYMV005783920 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.
ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΑΦΜ: 033745120

970,16 75/17-07-2020 19SYMV005529299
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 041994504

288,15 62/17-07-2020 19SYMV005835524
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ:038062032

2.090,73 95/20-07-2020 19SYMV005784086
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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7

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.
ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΑΦΜ:028609255

864,17 35/20-07-2020 19SYMV005541343
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

8

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 101903853

1.044,12 44/20-07-2020 19SYMV005529206
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

9 ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 066852487

1.821,18 1814/20-07-2020 19SYMV005529104 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

10
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ:045040110

Α) 1.989,46
Β) 45,70

Α) 34/20-07-2020
Β) 35/20-07-2020

Α)19SYMV005529019
Β)19SYMV005529020 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

11
ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΑΦΜ: 026838185

724,95 66/17-07-2020 20SYMV006187650
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

12
ΒΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΦΜ: 049288849

2.104,81 36/17-07-2020 19SYMV005529236
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

13

ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΦΜ: 078996230

411,32 85/17-07-2020 19SYMV005529191
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

14

ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ

ΑΦΜ: 142376069

1.001,45 22/17-07-2020 19SYMV005784220
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

15
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.
ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 041990831

1.792,91 32/17-07-2020 19SYMV005835756
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

16
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ Ι.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΦΜ: 079528928

1.091,13 37/16-07-2020 19SYMV005529194
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 950
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση: α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για προμήθεια
εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός - Ομάδα Β΄, Σύστημα πυρόσβεση - Ομάδα Δ΄, Η/Μ
εξοπλισμός - Ομάδα Ε΄) για το Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας με
προϋπολογισμό 150.420,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), και β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 143108/4301/20-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Θεωρούμε πως η πρόθεση σας για παροχή εξυπηρετήσεων στις
Μητροπόλεις της Περιοχής είναι εντυπωσιακή….
Αναλογιζόμενοι όσα έχετε προωθήσει μέχρι σήμερα…. Εκτιμώντας σαν υπερβολή την προμήθεια
εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός, Σύστημα πυρόσβεσης, Η/Μ εξοπλισμός ) για το
Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας …. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την
εισήγηση….
Το ποσόν των 150.000 ευρώ που έχετε υπόψη σας να διαθέσετε, προτείνουμε να δοθεί για
εξοπλισμό του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ που λειτουργεί στην Αρτάκη.”

Ο κ. Σκούρας ψήφισε κατά επισημαίνοντας “Επειδή δεν είναι η μοναδική φορά που η Περιφέρεια
χρηματοδοτεί τις ανάγκες της Εκκλησίας. Διερωτόμαστε ποια η αναγκαιότητα να δαπανηθεί ένα τέτοιο
ποσό. Θα μπορούσε η ίδια η Εκκλησία να το αναλάβει. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν
για έργα της Περιφέρειας.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε κατά

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1)Εγκρίνει:
 τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού

(Οπτικοακουστικός εξοπλισμός - Ομάδα Β΄, Σύστημα πυρόσβεση - Ομάδα Δ΄, Η/Μ
εξοπλισμός - Ομάδα Ε’) για το Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας.
Προϋπολογισμός 150.420,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%).

17
ΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 053848111

1.080,01 1/21-07-2020 19SYMV005529217
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

18
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΦΜ: 062548290

Α) 1.446,55
Β) 1.632,03
Γ) 496,07
Δ) 891,57

Α) 84/21-07-2020
Β)85/21-07-2020
Γ) 86/21-07-2020
Δ) 87/21-07-2020

19SYMV005784558
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

19

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΦΜ: 037640103

166,16 53/21-07-2020 19SYMV005529166
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Η δαπάνη θα βαρύνει την ΣΑΕΠ 066 Τίτλος «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.Μ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με ενάριθμό 2017ΕΠ06600025.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
 τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης, το

οποίο και υποβάλλεται συνημμένα.
2)Ορίζει το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας ως
υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 951

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Πρακτικού 1 συνεδρίασης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια άλατος για τα έτη 2020-2021» προϋπολογισμού 59.890,00€ άνευ ΦΠΑ(67.675,70€
με ΦΠΑ )Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 144000/4316/21-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας, προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/16-07-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια άλατος για τα έτη 2020-2021» Π.Ε. Εύβοιας, το
οποίο και επισυνάπτεται.
2. Αποδέχεται ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ», με συνολική τιμή προσφοράς το ποσό των 59.325,00€ χωρίς Φ.Π.Α (67.037,25 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%.
3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 952

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 πρακτικών της επιτροπής του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ανταλλακτικών, φίλτρων, ελαστικών
μπαταριών και συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων-φορτηγών και οχημάτων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», προϋπολογισμού 258.818,70€ με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 131083/4352/22-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε., προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/8-7-2020, 2/10-7-2020 και 3/17-7-2020 πρακτικά της επιτροπής
διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, φίλτρων, ελαστικών
μπαταριών και συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων-φορτηγών και οχημάτων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 258.818,70€ με Φ.Π.Α., που
αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2. Απορρίπτει τις προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό του (1ου) πρακτικού:
- ΑΘ. ΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, για τα τμήματα 20 και 21.
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ, για το τμήμα 20.
- ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, για το τμήμα 19.
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, για το τμήμα 13.

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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- ΓΡΙΒΑ ΞΑΝΘΗ, για τα τμήματα 20, 21 και 27.
3. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού τους κάτωθι προμηθευτές, οι οποίοι
προσέφεραν την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης:

Α/Α Προμηθευτής ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ 7:
Επισκευή ρύθμιση

και συντήρηση –

Ηλεκτρικών

συστημάτων

φορτηγών,

μηχανημάτων έργων

και αλατιέρες

3.500,00€ 10% 2.540,32€ 3.150,00€

ΤΜΗΜΑ 23:
Επισκευή και

συντήρηση -

οχημάτων -

Συνεργείο

4.000,00€ 10% 2.903,22€ 3.600,00€

ΤΜΗΜΑ 24:
Ανταλλακτικά για

ρύθμιση και

συντήρηση

Ηλεκτρικών

συστημάτων

οχημάτων

4.900,00€ 10% 3.556,45€ 4.410,00€

ΤΜΗΜΑ 25:
Εργασία για

Ηλεκτρολόγο σε

οχήματα

2.000,00€ 10% 1.451,61€ 1.800,00€

2

ΝΙΚ.

ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ

ΚΑΙ ΑΘ.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ

ΤΜΗΜΑ 4:
Επισκευή και

συντήρηση -

Φορτηγών -

Συνεργείο

8.000,00€ 13% 5.612,00€ 6.960,00€

ΤΜΗΜΑ 20:
Προμήθεια φίλτρων

για Μηχανήματα

42.675,60€ 64,53% 12.207,16€ 15.136,88€

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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3 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Έργου και

ΤΜΗΜΑ 21:
Προμήθεια

μπαταρίες για

Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

11.568,00€ 56,103% 4.095,11€ 5.077,94€

ΤΜΗΜΑ 27:
Προμήθεια

μπαταρίες για

Οχήματα

1.080,00€ 60,63% 342,90€ 425,20€

4 ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ 11:
Επισκευή και

συντήρηση αντλιών

πετρελαίου για

Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

4.000,00€ 10% 2.903,22€ 3.600,00€

5 ΑΘ. ΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕ

ΤΜΗΜΑ 1:
Προμήθεια

ανταλλακτικών για

μηχανήματα έργου-

Συνεργείο

30.000,00€ 13% 21.048,39€ 26.100,00€

ΤΜΗΜΑ 5:
Προμήθεια

ανταλλακτικών για

αλατιέρες

7.000,00€ 13% 4.911,29€ 6.090,00€

6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΤΜΗΜΑ 2:
Επισκευή και

συντήρηση -

Μηχ/των Έργου -

Συνεργείο

9.000,00€ 10% 6.532,25€ 8.099,99€

7

ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-

ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΕ

ΤΜΗΜΑ 8:
Προμήθεια

ανταλλακτικών

εξατμίσεων για

Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

5.000,00€ 15% 3.427,42€ 4.250,00€

ΤΜΗΜΑ 9:
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Επισκευή και

συντήρηση

εξατμίσεων για

Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

2.000,00€ 11% 1.435,48€ 1.780,00€

8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ

ΤΜΗΜΑ 3:
Προμήθεια

ανταλλακτικών για

φορτηγά

21.000,00€ 23,6% 12.938,71€ 16.044,00€

ΤΜΗΜΑ 10:
Προμήθεια

ανταλλακτικών

αντλιών πετρελαίου

για Μηχανήματα

Έργου και Φορτηγά

10.000,00€ 23,6% 6.161,29€ 7.639,39€

ΤΜΗΜΑ 22:
Προμήθεια

ανταλλακτικών για

οχήματα- Συνεργείο

14.000,00€ 23,6% 8.625,80€ 10.696,00€

9 ΜΠΡΑΖΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ 14:
Προμήθεια

ανταλλακτικών για

τη συντήρηση

συστημάτων

ανάρτησης

Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

4.000,00€ 5% 3.064,51€ 3.799,99€

ΤΜΗΜΑ 15:
Επισκευή και

συντήρηση

σουστών,

αποσβεστήρων για

Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

1.500,00€ 5% 1.149,19€ 1.425,00€

10 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ 26:
Επισκευή ελαστικών

για επιβατικά

3.000,00€ 5% 2.298,38€ 2.849,99€
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οχήματα

11 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ 12:
Προμήθεια

ανταλλακτικών

μηχανουργείο για

Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

8.000,00€ 1% 6.387,09€ 7.919,99€

13

BRIΝX ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ 6:
Προμήθεια

ανταλλακτικών για

Ηλεκτρολόγο σε

φορτηγά, μηχ.

Έργου

8.500,00€ 12% 6.032,26€ 7.480,00€

ΤΜΗΜΑ 17:
Προμήθεια

ανταλλακτικών

φρένων για

Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

9.000,00€ 12% 6.387,09€ 7.919,99€

14

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ

ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ 16:
Προμήθεια

ανταλλακτικών για

υδραυλικά

συστήματα για

Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

7.000,00€ 5% 5.362,90€ 6.650,00€

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι)
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα τους αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού &
Δ.Ε..
4. Κηρύσσει ως άγονα τα τμήματα 13: (επισκευή και συντήρηση μηχανουργείο για μηχανήματα
έργου και φορτηγά), 18 (επισκευή και συντήρηση φρένων για μηχανήματα έργου και φορτηγά)
και 19 (προμήθεια ελαστικών για μηχανήματα έργου και φορτηγά), για τους λόγους που
αναφέρονται στο (1ο) πρακτικό της επιτροπής.
5. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, και εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32,
παρ 2 του ν. 4412/2016,καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιείται για για
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:
- εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβληθεί καμία προσφορά ή αίτηση
συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι
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κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την
προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 953

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρακτικού 2 Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση -τεχνικών και λοιπών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 στο Μπεκιόρεμα και Ξηριά Δήμου
Λαμίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 139907/7790/17-07-
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 το υπ’ αριθμ. 2/17-07-2020 πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση -τεχνικών και λοιπών έργων
και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 στο Μπεκιόρεμα και Ξηριά Δήμου
Λαμίας»προϋπολογισμού: 74.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα “ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ”,
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ τοις εκατό (57,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 954

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δημοπράτησης του 85ου Υποέργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
Δ.Ε. Αγράφων και Δ.Ε Βίνιανης» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 930.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 141998/2160/17-07-
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:
 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής

ασφάλειας Δ.Ε. Αγράφων και Δ.Ε Βίνιανης», προϋπολογισμού 930.000,00 € με Φ.Π.Α, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με
ενάριθμο 2014ΕΠ56600008), με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27
του Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016) &

 τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.

2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.

3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της, να
εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:
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 Να προβεί στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της Επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η Επιτροπή
διαγωνισμού θα είναι (3) τριμελής.

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

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

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

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

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

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

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.

 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.

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

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

4. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια κλήρωσης σε
περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 955

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Σήμανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για
τα έτη 2020-2022» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 143680/4444/20-
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07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Σήμανση οδικού

δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α,
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566
με ενάριθμο 2014ΕΠ56600002), με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει

συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται
και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:
 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική

δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του ποσού του 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.

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

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

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

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

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

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

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.

 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της
διακήρυξης.
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 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 956

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση α) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α,
του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β)
Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ)
Ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό και δ) Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με
τίτλο: «Αποκατάσταση τμήματος προσήνεμου μόλου Κυμασίου »προϋπολογισμού 372.000,00€
με ΦΠΑ , Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 143695/4445/20-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αυτό το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση των βλαβών υποδομών,
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα σε περιοχή που κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης,
η οποία εξακολουθεί να ισχύει.
Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης του, που μπορεί όμως να γίνει γρήγορα ύστερα από
συνοπτικό διαγωνισμό…..
Δεν συμφωνούμε με την απευθείας διαπραγμάτευση.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε κατά με βάσει το σκεπτικό των παραγράφων 20 και 23 δεδομένου ότι
δεν έχουν πειστεί ότι αυτό το έργο πρέπει να ενταχθεί με διαπραγμάτευση και μάλιστα μετά από
τόσο μεγάλο διάστημα καθυστερήσεων από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει:
α)τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τμήματος προσήνεμου
μόλου Κυμασίου», προϋπολογισμού 372.000,00 € με Φ.Π.Α. που έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 189 με
ενάριθμο 2019ΣΕ18900002, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α,
του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
β)την Πρόσκληση προς τους Οικονομικούς Φορείς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης για την
επιλογή αναδόχου του υπόψη έργου.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να προβεί

στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού/Διενέργειας της ανάθεσης με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο του άρθ.32Α του Ν.4412/2016
(όπως προστέθηκε με το άρθ. 43, παρ. 1 του Ν.4605/19) και την απόφαση
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τα μέλη θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν
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για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 957

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου
μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστρίου Ν.Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
350.000,00€ Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 132175/7320/17-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στην παράταση….. Ζητάμε, όμως, εξηγήσεις για
το που ευρίσκονται οι διαδικασίες για την προμήθεια των μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας…..
Τι συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει ;”

Ο κ. Σκούρας ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας
γέφυρας τύπου μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστρίου Ν.Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 350.000,00€ Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι την 28-02-2021 «με αναθεώρηση»
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 147 του Ν. 4146/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 958

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Προστασία πρανών επαρχιακού
οδικού δικτύου Κρέντη-Κρυονέρι στη θέση Ακόνια» προϋπολογισμού 550.000,00 με ΦΠΑ,
Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 139595/2127/20-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Θεωρώντας βάσιμες τις προβαλλόμενες αιτίες …. Δεν έχουμε
αντίρρηση…
Διερωτόμαστε πως δεν αναγράφεται η γνώμη του κ. Γενικού Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας,
που εισάγει το θέμα….. Όταν στην περίπτωση άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων εκφράζεται
ευκρινώς.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Προστασία πρανών
επαρχιακού οδικού δικτύου Κρέντη-Κρυονέρι στη θέση Ακόνια», προϋπολογισμού 550.000,00
ευρώ με τον ΦΠΑ έως 12/11/2020 ήτοι για διάστημα δύο μηνών, με τη νόμιμη αναθεώρηση των
τιμών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 959

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
Έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)»,
Π.Ε.Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 118583/3604/16-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 116.643,75€ για την πληρωμή έξι (6) δικαιούχων αποζημίωσης για τη
συντέλεση της απαλλοτρίωσης του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως
Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 960

ΘΕΜΑ 17ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020», Π.Ε. Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.143865/2381/21-
07-2020 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: “ΟΧΙ… στην δαπάνη 50.000 ευρώ για τον ΟΠΑΣΤΕ.
ΝΑΙ…. στα υπόλοιπα.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε υπέρ σε όλα εκτός το Β3 που αφορά ΟΠΑΣΤΕ που ψήφισε κατά

Ο κ. Σκούρας ψήφισε ναι σε όλα εκτός τη δαπάνη που αφορά ΟΠΑΣΤΕ που ψήφισε κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Πληρωμή πράξης
Διοικητικού

προσδιορισμού
φόρου Δωρεάς
ακινήτου από τον
Δήμο Δωρίδος στο
Ευπάλιο Δωρίδος

02.04.073.0899.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

750,00 56.504,00 54.812,80 941,20

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό
Φορέα 071, ως κατωτέρω:

2.

Πληρωμή δαπάνης
για σφραγίδων για
τις ανάγκες του

τμήματος
περιβάλλοντος και
υδροοικονομίας Το

αρθμ. πρωτ.
141361/445/16-07-
2020 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα του

περιβάλλοντος και
υδροοικονομίας

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 119,04 13.692,25 1.768,74 11.804,47

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
869,04 70.196,25 56.581,54 12.745,67

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

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή της
Ετήσιας Εισφοράς
της Π.Ε. Φωκίδας
στον ΟΠΑΣΤΕ (Β
δόση) Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

1040/1032/17-07-
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης
Ανάπτυξης .Χρημα
τοδότηση : ΚΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

50.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00

4.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
GNSS Πλακέτας
(μετρικό Όργανο)
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων. Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

140932/2576/16.07.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ007039163

2020-07-16).
Χρηματοδότηση:

ΚΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

4.588,00 20.000,00 0,00 15.412,00

5.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια HP

DESIGNET
T830,36’’-IN

MULTIFUNCTION
PRINTER-

SCANNER και
αναλώσιμα και
τριετή επέκταση
εγγύησης. για τις

ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων. Το

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

7.014,93 20.000,00 4.588,00 8.397,07

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ



30

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 961

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 141007/3727/21-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια
ανταλλακτικών για
επισκευή του φωτ/κού
της Δ/νσης Ανάπτυξης,
σύμφωνα με το Ν.
3852/10 άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΘ και
Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α'
147/08-08-
2016)(προσαρμογή
στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ.

02.05.073.1
329.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

345,03 15.000,00 223,20 14.776,80

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στην Γριβα
χριστινα, επειδή δεν
έγινε η μεταβίβαση του
ΧΑΥ 1764 αυτ/του ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

135,00 2.569,00 1.355,00 1.214,00

αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο

140897/2601/17.07.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ007044316

2020-07-16).
Χρηματοδότηση:

ΚΑΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
61.602,93 140.000,00 54.588,00 23.809,07

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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3

Επιστροφή
συμπληρωματικού
χρηματικού ποσού στον
ATIAPENATOPERPARI
M, επειδή δεν έγινε η
μεταβίβαση του ΙΟΡ
5503 αυτ/του , σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

60,00 2.569,00 1.490.00 1.079,00

4

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στον
MUKHTIARSINGH ,
επειδή δεν έγινε η
μεταβίβαση του IKA
2059 αυτ/του , σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

165,00 2.569,00 1.550.00 1.019.00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 705,03 17.569,00 1773,20 15.795,80

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 962

ΘΕΜΑ 19ο:Α)Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Β)
Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 137718/4164/21-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας του
Παναγιώτη Ντζαμίλη και του
Γεώργιου Κεβρεκίδη
υπαλλήλων της Δ/νσης
Περιβάλλοντος ΠΕ Εύβοιας
από 03 Αυγούστου 2020 έως
7 Αυγούστου 2020 και
αφορά ελέγχους-αυτοψίες
στη Σκύρο ,αρμοδιότητας του
τμ. Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας.
Πρωτογενές αίτημα
133140/771/8-7-2020 της
Δ/νσης Περιβάλλοντος 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

148,61

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ



32

Β. Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722 τον Παναγιώτη Ντζαμίλη, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΠΕ Εύβοιας
για την διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας
εισήγησης περί εξειδίκευσης της πίστωσης.
Γ.Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή) δικής του και του
Γεώργιου Κεβρεκίδη υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος της ΠΕ Εύβοιας η οποία
προγραμματίζεται από 03 Αυγούστου 2020 έως 7 Αυγούστου 2020 και αφορά ελέγχους-
αυτοψίες στα πλαίσια υπηρεσιακών αναγκών στη Σκύρο.
Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 31/10/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 963

ΘΕΜΑ 20ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 142895/4294/20-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό στο κεφάλαιο 2

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει 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:

στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

2

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας του
Παναγιώτη Ντζαμίλη και του
Γεώργιου Κεβρεκίδη
υπαλλήλων της Δ/νσης
Περιβάλλοντος ΠΕ Εύβοιας
από 03 Αυγούστου 2020 έως
7 Αυγούστου 2020 και
αφορά ελέγχους-αυτοψίες
στη Σκύρο, αρμοδιότητας του
τμ. Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας.
Πρωτογενές αίτημα
133140/771/8-7-2020 της
Δ/νσης Περιβάλλοντος της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.07
22.01

Έξοδα
διανυκτέρευσ
ης στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717 360,00

ΣΥΝΟΛΟ 508.61

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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2.Εγκρίνει 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη για 2
ανεξάρτητες θέσεις
εργασίας, για την
ετήσια Αναβάθμιση-
Ενημέρωση &
Υποστήριξη
Προγράμματος , για
την σύνταξη
ηλεκτρομηχανολογικώ
ν μελετών
αρμοδιότητας στο
τμήμα Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της ΔΤΕ
της ΠΕ Ευβοίας,για το
έτος 2020
Έγγραφο
136567/4161/13-07-
2020 της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της
ΠΕ Εύβοιας
20REQ007013286

02.02.073.0899

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

1.240,00 154.587,50 99.970,05
53.377,45

ΣΥΝΟΛΟ 1.240,00 154.587,50 99.970,05 53.377,45

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ME
121124, 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
132593/4027/7-7-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

372,00

2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
121124, 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.

02.02.071.94
59.01 Διάφορα

έργα. 2.480,00

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
135991/4148/10-7-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας
20REQ007022466

3

Δαπάνη επισκευής,
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας
ME111638, 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
129306/3929/3-7-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα 496,00

4

Προμήθεια υλικών (1
βαλβίδα ρύθμισης
καυσίμου) του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΥ

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα 235,60

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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6249 , 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
131383/3996/7-7-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

5

Προμήθεια υλικών
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗH
6117 , 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"

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα 363,00

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 964

ΘΕΜΑ 21ο:«Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143993/4632/21-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού- Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την

χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
139711/4299/15-7-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

6

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης (Εργασία
φώτων) του οχήματος
της Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6117, 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
139707/4298/15-7-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01 Διάφορα έργα 148,80 456.216,07 112.643,90 339.476,77

ΣΥΝΟΛΟ 4.095,40 456.216,07 112.643,90 339.476,77

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την
ανανέωση ονόματος
χώρου - domain name -
“pste.gr” της Π.Σ.Ε. για
δέκα (10) έτη.

Έγγραφο 116640/1026/15-
7-2020 Δ/νση Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

186,00

2 Δαπάνη φόρου
εισοδήματος έτους 2020

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

25.000,00 221.071,31 195.486,03 25.585,28

3

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον RUCI
NELSON λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 10974/10-7-2020
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

195,00 66.266,81 42.071,55 24.249,26

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 25.381,00

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη Ανάδωσης στα
πλαίσια του έργου :
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ”

Έγγραφο 139927/4545/15-
7-2020 Δ/νση Τ.Ε.

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

908,43 3.453,431,94 2.437.280,08 1.016.151,86

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 965
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141408/509/16-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της Τ.Κ. Προσκυνάς και Τ.Κ. Θεολόγου-Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών από την
16/7/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας. .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 141477/511/17-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 141408/509/16-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Τ.Κ.
Προσκυνάς και Τ.Κ. Θεολόγου-Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών από την 16/7/2020 με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής: .

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

2.-Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
(δασική πυρκαγιά), που εκδηλώθηκε στις 16/07/2020 στη ΤΚ Θεολόγου-Μαλεσίνας και ΤΚ
Προσκυνάς , 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
ΤΚ Θεολόγου-Μαλεσίνας και ΤΚ Προσκυνάς 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 ΤΚ Θεολόγου-Μαλεσίνας και ΤΚ Προσκυνάς του Δήμου Λοκρών.
γ) 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 ΤΚ Θεολόγου-Μαλεσίνας και ΤΚ
Προσκυνάς 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

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 908,43

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο και τις επισημάνσεις των
εγγράφων , θα προγραμματίζουν την άμεση εκτέλεση των εργασιών στα αντίστοιχα τμήματα του
οδικού δικτύου και θα μεριμνούν για την λήψη όλω των απαιτούμενων μέτρων προστασίας για
την ρύθμιση της κυκλοφορίας , την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την ενδεικνυόμενη
διαδικασία κοπής δένδρων και κλαδιών.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 966

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140267/487/16-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δασική
πυρκαγιά στις 15-7-2020 στη Τοπική Κοινότητα Καστελλίων Δήμου Δελφών ,της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 142420/498/18-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 140267/487/16-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δασική πυρκαγιά στις
15-7-2020 στη Τοπική Κοινότητα Καστελλίων Δήμου Δελφών ,της Π.Ε. Φωκίδας με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε τις 15/7/2020 στην περιοχή της Π.Ε Φωκίδας στη Τοπική
Κοινότητα Καστελλίων.

3. Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών:
i. Με αριθμό κυκλοφορία ΑΜΕ 5790 φορτηγό-υδροφόρα ιδιοκτησίας ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥγια
την συνδρομή στην πυρκαγιά.
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας φορτηγό-υδροφόρα ΑΜΕ 3787 ιδιοκτησίας Αφοι ΠΑΠΑΛΕΞΗ για
την συνδρομή στην πυρκαγιά.
iii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΒ 1520 φορτηγό υδροφόρά ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
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ΔΗΜ.για την συνδρομή στην πυρκαγιά.
4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του θα βεβαίωση η

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 967

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 143176/501/20-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων σε επιφυλακή-σταλία για την αντιμετώπιση
δασικών πυρκαγιών μέχρι 30-09-2020 ,της Π.Ε. Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143651/505/20-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν αντιλαμβανόμαστε την χρήση σταλίας στην συγκεκριμένη
περίπτωση…. Ζητάμε να αιτιολογηθεί ολοκληρωμένα….
Ζητάμε, επίσης, να ενημερωθούμε για έργα που γίνονται προκειμένου να εξασφαλιστούν
υδατοδεξαμενές σε σταθερά σημεία, προκειμένου να καλύπτουν υπαρκτές
ανάγκες.ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.143176/501/20-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων σε επιφυλακή-σταλία για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών
μέχρι 30-09-2020 ,της Π.Ε. Φωκίδας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
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Π.Ε. Φωκίδας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2.Την έγκριση διάθεσης υδροφόρων σε επιφυλακή-σταλία μέχρι 30/9/2020 σε συνεργασία με
τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού,
3.Την επιφυλακή-σταλία των παρακάτω υδροφόρων όταν η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς
είναι στη κλίμακα 3,4,5 και μετά από αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

iv. Με αριθμό κυκλοφορία ΑΜΕ 5790 φορτηγό-υδροφόρα ιδιοκτησίας ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ για
επιφυλακή-σταλία.
v. Με αριθμό κυκλοφορίας φορτηγό-υδροφόρα ΑΜΕ 3787 ιδιοκτησίας Αφοι ΠΑΠΑΛΕΞΗ
O.E. για επιφυλακή-σταλία.
vi. Με αριθμό κυκλοφορίας φορτηγό-υδροφόρα ΑΜΑ 5861 ιδιοκτησίας ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. Ο.Ε.
για επιφυλακή-σταλία.
vii. Με αριθμούς κυκλοφορίας φορτηγά-υδροφόρες ΑΜΕ 4611 και ΑΜΕ 4277
ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟY ΕΥΘΥΜΙΟY για επιφυλακή σταλία.

4.Η δαπάνη σταλίας θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες επιφυλακής σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθμ. 2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση
εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε
η ωριαία αποζημίωση, επιφυλακής.
5.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 968

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 95024/325/11-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας για τη διάθεση πόρων για προληπτικές εργασίες συντήρησης δασικών δρόμων,
χλοοκοπές και καθαρισμούς τάφρων και ερεισμάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143241/4431/20-07-
2020 ,έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε: “Οι συγκεκριμένες δαπάνες για τις αναγκαίες υπηρεσίες θα μπορούσαν να
γίνουν συγκροτημένα και με πρόγραμμα…. Δεν είναι επείγουσες…. Μπορούσαν να
προγραμματισθούν.
Θα μπορούσε να οργανωθούν διαγωνιστικές διαδικασίες για να αποφύγουμε τις αναθέσεις….
Ψηφίζουμε….. ΛΕΥΚΟ.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 95024/325/11-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ω8Ψ7ΛΗ-Η5Χ) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για τη διάθεση πόρων για προληπτικές εργασίες συντήρησης
δασικών δρόμων, χλοοκοπές και καθαρισμούς τάφρων και ερεισμάτων στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1) Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων για την προληπτική συντήρηση δασικών ζωνών και
δασικών δρόμων καθώς και τις επεμβάσεις αναγκαίων χλοοκοπών και καθαρισμού ερεισμάτων,
για αντιπυρική προστασία στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας, που θα
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας.

2) Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
Π.Ε. Εύβοιας και των οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων). Οι δαπάνες θα
αφορούν την κάλυψη της χρήσης των μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών, σύμφωνα με
τους όρους που αναφέρονται σε αυτά και στην παράγραφο 4 του παρόντος.

3) Την απευθείας μίσθωση των πιο κάτω ιδιοκτητών ιδιωτικών μηχανημάτων έργου:

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΪΔ GRADER ΜΕ 77196,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7 ME 56151 Συντήρηση δασικών δρόμων

2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ME36926,
GRADER ME 27514,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8 ME 30597 Συντήρηση δασικών δρόμων

3 ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35Τ ΥΗΖ9218,
JCB ΜΕ92341,
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ .ΜΕ 73897,
ΓΚΡΕΪΝΤΕR ΜΕ 73896,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8 ME 106620

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων &
συντήρηση δασικών
δρόμων

4 ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΚΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 82707,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 77166 Συντήρηση δασικών δρόμων

5 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ EΕ

JCB ΜΕ 73875,
GRADER ΜΕ 57197,
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ
UNIMOG ΜΕ 94743,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 107035

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων

6 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

2 ΦΟΡΤΗΓΑ 17-35Τ ΥΝΤ9322 &
ΧΑΟ4841,
3 JCB ΜΕ 128459, ΜΕ58196 &
ΜΕ 114721,
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ. ME 137540,
GRADER ΜΕ 92337

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων,
συντήρηση δασικών
δρόμων

7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ME 90812,
GRADER ME 54213 Συντήρηση δασικών δρόμων

8 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ Ο.Ε

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. 101-180HP ME
106704,
GRADER ME 61634,
ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35T BOX5106,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. 101-180HP
ME 56162

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων,
συντήρηση δασικών
δρόμων

9 ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 118922,
JCB ΜΕ 68996 Συντήρηση δασικών δρόμων
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10 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 82723,
2 GRADER ΜΕ 58204, ΜΕ85846,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡ. D8 ΜΕ 107621

Συντήρηση δασικών δρόμων

11 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡ. D7 ΜΕ 56155,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 81153,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡ. D8 ΜΕ 132919

Συντήρηση δασικών δρόμων

12 ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 116925 Συντήρηση δασικών δρόμων

13 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 44073 Συντήρηση δασικών δρόμων

14 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ JCB ΜΕ 82705,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ME 101393 Συντήρηση δασικών δρόμων

15 ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. Ι.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

JCB ΜΕ 87024,
GRADER ΜΕ 56726,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 56154

Συντήρηση δασικών δρόμων

16 ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ JCB ΜΕ 121114,ΦΟΡΤΗΓΟ Συντήρηση δασικών δρόμων

17 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7 ΜΕ 18840,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 61662,
GRADER ΜΕ 44149

Συντήρηση δασικών δρόμων

18 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ. ΜΕ 104951,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 72020,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8 ME 47322

Συντήρηση δασικών δρόμων

19 ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 79602 Συντήρηση δασικών δρόμων

20 ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ΜΕ 126399,
JCB ΜΕ 63442 Συντήρηση δασικών δρόμων

21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D6 ΜΕ 57720 Συντήρηση δασικών δρόμων

22 ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ
55809

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων

23 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 26524,
GRADER ME56163,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7 ME 30696,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D6 ME 22772

Συντήρηση δασικών δρόμων
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24 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

GRADER ME 73882,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7 ME 12837,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8 ME 20527,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ME 31522

Συντήρηση δασικών δρόμων

25 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 140037,
GRADER ME 116905 Συντήρηση δασικών δρόμων

26 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΥΙΟΙ ΟΕ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 57681,
GRADER ME 70330,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ΜΕ 111645

Συντήρηση δασικών δρόμων

27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 23204,
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ. ΜΕ 044090

Αποκ/ση βατότητας Ε.Ο.Δ.
Ν. Εύβοιας

28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΟΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΙΚΕ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΧΑΖ1558
JCB ΜΕ 101384

Αποκ/ση βατότητας Ε.Ο.Δ.
Ν. Εύβοιας

29 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ
119688

Αποκ/ση βατότητας Ε.Ο.Δ.
Ν. Εύβοιας

30 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ. ΜΕ 91084,
J.C.B. ME 138269 Συντήρηση δασικών δρόμων

31 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ 48758,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ME 47422,
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8 ME 31513,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 97255

Συντήρηση δασικών δρόμων

32 ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ME 36978 Συντήρηση δασικών δρόμων

33 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

JCB ME 61610,
ΧΟΡΤ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 97231,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 44166,
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ. ΜΕ 81185,
ΦΟΡΤΗΓΟ ΧΑΒ 3893,
ΦΟΡΤΗΓΟ ΧΑΒ9742

Συντήρηση δασικών δρόμων

34 ΓΚΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ 44145 Συντήρηση δασικών δρόμων

35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ JCB ME 67421,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ 116926 Συντήρηση δασικών δρόμων

36 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ 31554 Συντήρηση δασικών δρόμων

37 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ JCB ME 68977 Συντήρηση δασικών δρόμων
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38 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ 59396,
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ 85823 Συντήρηση δασικών δρόμων

39 ΠΑΝΑΓ.Ι .ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
ΑΤΕ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 67918,
ΕΚΣΚ.ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 67917,
ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35Τ ΧΑΟ 3062,
ΦΟΡΤΗΓΟ17-35Τ ΧΑΡ 3955,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 67945

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων,
συντήρηση δασικών
δρόμων

40 ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΕ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ 78279,
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.ΜΕ 85832,
ΕΚΣΚ.ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 123077

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων,
συντήρηση δασικών
δρόμων

41 ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35Τ ΙΜΝ1501,
ΕΚΣΚ.ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ113645,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.138827,
ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35Τ ΗΚΑ4628,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ133919

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων,
συντήρηση δασικών
δρόμων

42 SICAP ATE

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ 81190,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ ΜΕ 94750,
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ. ΜΕ 94751,
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ. ΜΕ 136435,
ΓΚΡΤΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 81191

Αποκ/ση βατότητας Ε.Ο.Δ.
Ν. Εύβοιας

43 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Προμήθεια σωλήνων
ύδρευσης, εξαρτημάτων
σύνδεσης κλπ για δεξαμενές
πυροπροστασίας

44
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Α.Ε.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ 91082,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΜΕ 67944 Συντήρηση δασικών δρόμων

45 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ΜΕ 44038,
J.C.B.ME 100307,
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.ΜΕ 100309

Συντήρηση δασικών δρόμων

46 ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜ.& ΣΙΑ

J.C.B.ME 110786, ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛ.ΜΕ 102477, ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
D7 ME 17164, J.C.B.ME 67932,
ΦΟΡΤΗΓΟ ΧΑΜ4748,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ 26508,
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΗ8812,

Συντήρηση δασικών δρόμων

47 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΚΒ2485 Συντήρηση δασικών δρόμων

48 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ J.C.B. ME 48878,TRACTER
AM56080

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων

49 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ J.C.B. ME100349,
ΦΟΡΤΗΓΟ ΧΑΧ3267

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων

50 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ81151,
JCB ΜΕ87414

Χλοοκοπές, καθαρισμός
τάφρων και ερεισμάτων

4) Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό με
την υπ’ αρ. 2135/18-12-2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019, ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ), απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:

(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή σε
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
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(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις

επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 969

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 140586/7810/16-07-
2020 ,140589/7811/16-07-2020 ,142465/7941/20-07-2020 και 143891/8008/21-07-2020
έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για συγκεκριμένη δαπάνη… Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010
Υποέργο 19 (έκτακτες ανάγκες 2020) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε.
Φθιώτιδας όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για τον καθαρισμό των τεχνικών , την
διευθέτηση των ομβρίων υδάτων , το
καθαρισμό των ρείθρων στην Π.Ε.Ο.
Λαμίας - Λιβαδειάς (πλησίον της ΔΕ
Τιθορέας )από 27/05/2020 έως 09/06/2020

2014ΕΠ56600010 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.001,60€

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της Δ.Ε. Μαρτίνου
του Δήμου Λοκρών

2014ΕΠ56600010
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2.579,20€
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Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την διευθέτηση της κοίτης , τον
καθαρισμό τεχνικού και την αποκατάσταση
των αναχωμάτων στο υδατόρεμα στην
περιοχή της ΤΚ Θερμοπυλών του Δήμου

2014ΕΠ56600010 ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24.750,40€

από 19/06/2020 έως 21/06/2020

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της Δ.Ε. Μαρτίνου
του Δήμου Λοκρών
19/06/2020 έως 20/06/2020

2014ΕΠ56600010
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ 1.426,00€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της Δ.Ε. Μαρτίνου
του Δήμου Λοκρών
19/06/2020 έως 20/06/2020

2014ΕΠ56600010 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1.736,00€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών
προστασίας στην περιοχή της Δ.Ε.
Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών.
19/06/2020 έως 20/06/2020

2014ΕΠ56600010
ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.302,00€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της Δ.Ε. Μαρτίνου
του Δήμου Λοκρών
19/06/2020 έως 20/06/2020

2014ΕΠ56600010
ΑΦΟΙ ΒΟΓΓΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 1.426,00€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της Δ.Ε. Μαρτίνου
του Δήμου Λοκρών
19/06/2020 έως 20/06/2020

2014ΕΠ56600010 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.566,80€

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Λαμιέων
από 22/05/2020 έως 15/06/2020

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για τον καθαρισμό της βλάστησης και
κλαδιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
της ΠΕ Φθιώτιδας στον Δήμο Καμένων
Βούρλων και στον Δήμο Λοκρών για την
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας
από 18/05/2020 έως 19/06/2020

2014ΕΠ56600010

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

24.694,60€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 970

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-
2022»,χρήση 2020(δασική πυρκαγιά στην Άμφισσα 16-06-2020) της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 142415/495/18-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016
Υποέργο 22 (έκτακτες ανάγκες 2020) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020(δασική
πυρκαγιά στην Άμφισσα 16-06-2020) της Π.Ε. Φωκίδας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς
στην Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας
από 16/06/2020 έως 17/06/2020

2014ΕΠ56600016 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Ο.Ε. 1.481,80€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς
στην Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας
από 16/06/2020 έως 17/06/2020

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 178,56€

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ



50

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς
στην Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας
από 16/06/2020 έως 17/06/2020

2014ΕΠ56600016 ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ. 1.147,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 971

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-
2022»,χρήση 2020(δασική πυρκαγιά στη Τ.Κ. Πεντάπολης οικισμός Παλαιοκάστρου 25-06-2020)
της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 142416/496/18-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016
Υποέργο 22 (έκτακτες ανάγκες 2020) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 (δασική
πυρκαγιά στη Τ.Κ. Πεντάπολης οικισμός Παλαιοκάστρου 25-06-2020) της Π.Ε. Φωκίδας,όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την συνδρομή στην κατασβεσή πυρκαγιάς
στην Τοπική Κοινότητα Πεντάπολης
(Παλαιόκαστρο)
από 25/06/2020 έως 26/06/2020

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε Ο.Ε 1.124,68€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 972

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2020», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12/01/02-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΤ7ΛΗ-41Θ)
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που έλαβαν χώρα στις 01-
01-2020 στο Στόμιο και Πλατάνα Κύμης του Νομού Ευβοίας (θεομηνίες Ζηνοβία και Ηφαιστίων),
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143235/4429/20-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Οι συγκεκριμένες δαπάνες έρχονται καθυστερημένα και συνολικά…
Οι ημερομηνίες υλοποίησης παραπέμπουν σε υπηρεσίες ευρείας έκτασης.
Για τρίτη φορά επισημαίνουμε πως δεν διευκολύνεται έτσι ούτε και ο στοιχειώδης έλεγχος από
μεριάς οικονομικής επιτροπής……

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Ψηφίζουμε …. ΛΕΥΚΟ.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό.

Ο κ. Σκούρας ψήφισε λευκό αναφέροντας: “Το συνολικό ποσό των εργασιών και προμηθειών
είναι περίπου 375.000,00€. Θα μπορούσε να γίνει διαγωνισμός και όχι να επιλεχθεί αυτή η
διαδικασία των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας
και των οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για θέματα Πολιτικής Προστασίας
που ουσιαστικά είναι διαδικασία απευθείας αναθέσεων”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2020», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο
2014ΕΠ56600011 λόγω των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που έλαβαν χώρα στις 01-01-
2020 στο Στόμιο και Πλατάνα Κύμης του Νομού Ευβοίας (θεομηνίες Ζηνοβία και Ηφαιστίων).

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό σε €

1.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2020»
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες
στο Στόμιο και Πλατάνα Κύμης από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 06/01/2020 έως 10/03/2020

2014ΕΠ56600011
ΚΟΚΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

198.387,6

2.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2020»
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες
στο Στόμιο και Πλατάνα Κύμης από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 13/03/2020

2014ΕΠ56600011 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ 142.451,2

3.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2020»
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες
στο Στόμιο και Πλατάνα Κύμης από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 13/03/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 15.524,80

4.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2020»
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες
στο Στόμιο και Πλατάνα Κύμης από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄

2014ΕΠ56600011 ΚΑΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7.297,40

5.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2020»
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες
στο Στόμιο και Πλατάνα Κύμης από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 13/03/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ 10.044,00

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 973

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3244/143306/20-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Οι συγκεκριμένες δαπάνες έρχονται καθυστερημένα και συνολικά…
Για τρίτη φορά επισημαίνουμε πως δεν διευκολύνεται έτσι ούτε και ο στοιχειώδης έλεγχος από
μεριάς οικονομικής επιτροπής……
Ψηφίζουμε …. ΛΕΥΚΟ.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον
αποχιονισμό και ρήψη άλατος
στην ευρύτερη περιοχή των
Δερβενοχωρίων της
Π.Ε.Βοιωτίας από 05/02/2020-
08/02/2020.

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 204,60

2.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον
αποχιονισμό και ρήψη άλατος
στην ευρύτερη περιοχή των
Δερβενοχωρίων της
Π.Ε.Βοιωτίας από 05/02/2020-
08/02/2020.

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.007,80

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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3.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον
αποχιονισμό και ρήψη άλατος
στις περιοχές Ελικώνα-
Παρνασσού στις 05-
08/02/2020, 20-23/02/2020 &
29-30/02/2020

2014ΕΠ56600012 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5.232,80

4.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον
αποχιονισμό και ρήψη άλατος
στις περιοχές Παρνασσού-
Χ.Κέντρο-όρια Νομού στις 05-
08/02/2020, 15-16/02/2020,
20-23/02/2020, 29-
30/02/2020, 09-10/03/202016-
17/03/2020, 04/04/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12.722,40

5.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον
αποχιονισμό και ρήψη άλατος
στις περιοχές Παρνασσού-
Χ.Κέντρο-όρια Νομού στις
05/02/2020-08/02/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.116,00

6.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον
αποχιονισμό και ρήψη άλατος
στις περιοχές Παρνασσού-
Χ.Κέντρο-όρια Νομού από
05/02/2020-08/02/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ 1.190,40

7.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον
αποχιονισμό και ρήψη άλατος

2014ΕΠ56600012 ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.445,20

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 974

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς

στις περιοχές Παρνασσού-
Χ.Κέντρο-όρια Νομού από 05-
08/02/2020, 15-16/02/2020,
20-23/02/2020 &
09-10/03/2020,

8.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον
αποχιονισμό και ρήψη άλατος
στις περιοχές Παρνασσού-
Χ.Κέντρο-όρια Νομού από 15-
16/02/2020, & 16-17/03/2020

2014ΕΠ56600012 ΣΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1.184,20

9.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον
αποχιονισμό και ρήψη άλατος
στις περιοχές
Ελικώνα,Παρνασσού-
Χ.Κέντρο-όρια Νομού από 20-
03/02/2020,

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6.559,60

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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Γεώργιος Σκούρας

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΜΑΔΑ Β:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Β3, Β4, Β5)

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β.3 ΚΗΠΟΙ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΒΑΡΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Β.4 ΛΙΘΟΧΩΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Β.5 ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Γ:ΤΜΗΜΑTA ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ1)

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ.1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΕΠΙΑΝΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΜΑΔΑ Β:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Β1, Β2, Β2, Β4, Β5)
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Β.3 ΚΗΠΟΙ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δ.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ. 16,38 1 16,22 360 ΣΒΑΡΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Β.4 ΛΙΘΟΧΩΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ. 21,74 0 21,74 360 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.5 ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ. 45,99 1 45,53 360 ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ
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ΟΜΑΔΑ Γ:ΤΜΗΜΑTA ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ1)
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Γ.1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΕΠΙΑΝΑ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ.

23,63 20 18,90 360 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.

ΑΔΑ: Ψ0ΚΝ7ΛΗ-ΩΞΨ


	ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 13867
	ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 13867
	αποφασίζει ομόφωνα 
	Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 946

		2020-07-30T12:13:34+0300
	Athens




