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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 21ης Ιουλίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 27

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 21 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.)
141464/1015/16-07-2020 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 26/14-07-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός προκατασκευασμένου φορητού οικίσκου
(isobox) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού - covid-
19 στο Κέντρο Υγείας Λαμίας,της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης 2020" της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το σχολικό έτος
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2019-2020,της Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού 2ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023,της Π.Ε.Εύβοιας,
προϋπολογισμού 14.149.742,66 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας
της Διαπραγμάτευσης στις 12/10/2017 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Ευβοίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των σχολικών ετών 2017-2018,
2018-2019 και 2019-2020.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δίμηνης παράτασης της αριθ. 87512_2360/15-5-2020 σύμβασης «Ανάθεσης
παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στα πλαίσια
της προστασίας Δημόσιας Υγείας, λόγω Κορωνοϊού (COVID-19).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Β’ τρίμηνο 2020.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ή μη κατά της με αριθμό Α115/2020 Απόφασης του 2ου Τμήματος του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, του ενδίκου μέσου της έφεσης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 131040/591/06.07.2020 Απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια
επιδόσεως.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 131038/590/06.07.2020 Απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου περί διορισμού Δικηγόρου για άσκηση ανακοπής
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς κατά της με αριθμό 15/2020 Διαταγής Πληρωμής που
εξέδωσε η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.”

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 132474/601/07.07.2020 Απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου περί διορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [προσφυγή
της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»].

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020, της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
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2020 (ειδικός φορέας 073) για εκτός έδρας μηνών Αυγούστου-Σεπτεμβρίου έτους 2020 Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών 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.

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

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 ,της
Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 20ο: 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 Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση κατανομής της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020, ποσού 70.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
από ρέμα Αρβανίτη Αγίας Βλαχέρνας έως διασταύρωση με επαρχιακή οδό Αγαλιανού-
Σαρκινής», και κατακύρωση της σύμβασης προϋπολογισμού 1.100.000,00 με ΦΠΑ, της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 13-5-2020
δημοπρασίας και κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 στην περιοχή
Κομποτάδων & Μεξιατών του Δήμου Λαμίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ,της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90440 του υποέργου «Συντήρηση
Ηλεκτροφωτισμού & Σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» του
έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδοστρώματος
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88373 και
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κατακύρωση της σύμβασης, προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με ΦΠΑ, της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο Συντήρηση οδικού δικτύου
περιοχής Δήμου Χαλκιδέων - Β’ Φάση» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ,της Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89771 του έργου «Εργασίες
Συντήρησης & Αναβάθμισης στο δημοτικό στάδιο Χαλκίδας - Β’ Φάση»,προϋπολογισμού
108.711,21 € (προ ΦΠΑ),της Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90186 του υποέργου «Συντήρηση
επαρχιακής οδού Ψαχνά – Πολίτικα- Νεροτριβιά» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας»,προϋπολογισμού 910.000,00 €.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση
τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Μανδήλω από φερτά υλικά»,προϋπολογισμού
124.000,00 € με ΦΠΑ, της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου«Καθαρισμός,άρση
προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Νηλέα & των παραπόταμων
αυτού», της Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3 πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσματος του
ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια Καυσίμων και
Λιπαντικών των μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022”, συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Χρώματος
Διαγράμμισης 2020” της Π.Ε. Ευρυτανίας,με προϋπολογισμό 69.967,00 € με ΦΠΑ 24%.
β) της υπ’ αριθμ.22/2020 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια Χρώματος
Διαγράμμισης 2020” της Π.Ε.Ευρυτανίας.
γ) των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Χρώματος
Διαγράμμισης 2020”, της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 27.680,60€ με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή- (Αριθμ. Διακήρυξης: 14/125931/4184/30-6-2020),της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 133658/480/08-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες κατολισθήσεις από την 5/7/2020)της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 135067/486/10-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
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(πλημμύρες από την 5/7/2020) της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.133752/602/08-07-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή των
Δήμων Λιβαδειάς και Αλιάρτου-Θεσπιέων, από 08-07-2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 136108/496/13-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για καθαρισμό βλάστησης για την πρόληψη
δασικών πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 136046/493/13-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών
καθαρισμού αντιπυρικών λωρίδων την βελτίωση της δασικής οδοποιίας, της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με
τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’
αρ.282273/899/12-12-19 (ΑΔΑ:78Ι17ΛΗ-Ι6Ε) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για
την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και
πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στις 11-12-2019 στον Δήμο Ιστιαίας –Αιδηψού του
Νομού Ευβοίας λόγω της θεομηνίας “Διδώ”,της Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 133555/460/08-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 04-07-2020) της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 129572/394/09-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 05/07/2020),της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. Φ.007.138224/637/14-07-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά, στην περιοχή της Δ.Ε. Ανθοχωρίου
του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση « Καναπίτσας », από 14-07-2020,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”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης
Σπανός, ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός και το
τακτικό μέλος Βασίλειος Σιαλμάς. Μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,
Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Αναστάσιος Χρονάς και
Νικόλαος Μπέτσιος, ο οποίος αναπλήρωσε την κα Κατερίνα Μπατζελή.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε.
Διοικητικού, με βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ.
164195/4318/24-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων
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Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε., μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε., με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Δούρος κατέθεσε ερώτημα σχετικά με τα μαθητικά
δρομολόγια, “για ποιο λόγο δηλαδή αυτά εισάγονται εκτάκτως, ενώ κατά τη γνώμη του θα
μπορούσαν να συζητηθούν κανονικά, εντός της ημερήσιας διάταξης”. Ο Πρόεδρος επικαλέστηκε
το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προ ημερησίας
διάταξης δηλώσεις που κατέθεσε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η Παράταξη «Λαϊκή
Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», οι οποίες είναι οι κάτωθι:

«Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Τελευταίες εξελίξεις στην Ε.Ε και την Χώρα μας.

“Γραμμή για νέα αντιλαϊκή επίθεση δίνει το «Πόρισμα Πισσαρίδη»...
Πρόκειται για ένα ευρύ πλέγμα αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων και παρεμβάσεων, που
προετοιμάζεται να ξετυλίξει το επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση της ΝΔ, έχοντας το
βλέμμα στραμμένο στον πακτωλό χρηματοδότησης επιχειρηματικών ομίλων, που
προδιαγράφεται από το «Ταμείο Ανάκαμψης» και από άλλους μηχανισμούς της ΕΕ.
Σε κάθε περίπτωση, και παρά την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στα κράτη - μέλη, η πρόσβαση
στα κεφάλαια της ανάκαμψης προϋποθέτει μια σειρά από νέα μέτρα, δεσμεύσεις και εποπτικούς
ελέγχους από τους λεγόμενους θεσμούς απέναντι σε όλους τους λαούς της ΕΕ.
Μπροστά μας βρίσκονται οι διαδικασίες των Ευρωπαϊκών Εξαμήνων, δηλαδή της εφαρμογής
μνημονίων διαρκείας.
Οι όποιες αντιπαραθέσεις αναπτυχθούν ανάμεσα στους διαχειριστές του συστήματος (Ν.Δ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ 25 κλπ) δεν σχετίζονται με τα αίτια και την ουσία των προβλημάτων του
λαού... Αποτελούν διαμάχες για δευτερεύοντα ζητήματα, με στόχο την ανάδειξη του καλύτερου
διαχειριστή ανάλογων αντιλαϊκών πολιτικών.
Με αυτή την λογική ο λαός οφείλει να επαγρυπνεί… Να δυναμώσει την αντίδραση του για να
υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, διεκδικώντας όσα δικαιούται και του ανήκουν”.

Ειδικότερα ζητήματα.
“Επαναφέρουμε την πρόταση που διατυπώσαμε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής :
Θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την συζήτηση των εκκρεμών θεμάτων, που κατά καιρούς έχουν
τεθεί στην Οικονομική Επιτροπή.
Κατά την γνώμη μας πρέπει να τα ομαδοποιήσουμε και να προσδιορίσουμε το χρονοδιάγραμμα
αντιμετώπισής τους.
Αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να εξελιχθεί μετά το τέλος της ημερήσιας διάταξης ακόμη
και σήμερα”.

“Ταυτόχρονα, θεωρούμε πολιτικά σκόπιμο και αναγκαίο, συμπυκνώνοντας την πείρα
προηγούμενων συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου,
όπου συζητείται η υλοποίηση συγκεκριμένων έργων κάθε φορά, να προτείνουμε επιπλέον:
• Την αναζήτηση συλλογικών διαδικασιών στην ιεράρχηση των παρεμβάσεων της
Περιφέρειας στο σύνολο της και κατά Περιφερειακή Ενότητα… Δεδομένου ότι η ωριμότητα των
μελετών δεν μπορεί να αποτελεί κυρίαρχο και αποκλειστικό κριτήριο επιλογής.
• Την δημιουργία πίνακα αναγκαίων μελετών για έργα και υπηρεσίες χρήσιμων για τον
λαό… που θα παρακολουθείται συνεχώς και θα συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες.
• Την θεσμοθέτηση ενιαίου συλλογικού τρόπου επεξεργασίας των όποιων προτάσεων –
αιτημάτων διατυπώνονται προς την Περιφέρεια για έργα και υπηρεσίες, από εξωυπηρεσιακούς
φορείς, (Σωματεία, Εκκλησία, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Εταιρικά σχήματα και ιδιώτες)”.
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Σε αυτό το σημείο, ο κ. Δούρος συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας τη σημείωση που έγινε
από την παράταξή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσον αφορά στην ενημέρωση που πρέπει
να γίνει ανά Περιφερειακή Ενότητα σχετικά με τα έργα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Επί των προτάσεων του κ. Χρονά ο κ. Μπέτσιος, που εκπροσωπεί την Παράταξη
«Πατρίδα μας η Στερεά», δήλωσε τα παρακάτω:

Α. “Είναι ανάγκη να ιεραρχηθούν τα μεγάλα θέματα της Περιφέρειας και να τεθούν
προτεραιότητες. Β. Πρέπει να συζητηθούν αυτοτελώς τα θέματα που έχουμε θέσει τόσο εμείς ως
παράταξη όσο και οι άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας. Γ. Συμφωνούμε με τα 3 σημεία που έθεσε
η Λαϊκή Συσπείρωση.

Επίσης, επαναφέρουμε το αίτημα, να μας δοθεί ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία
των εργασιών στο έργο της Βύστριζας. Μετά τη διαβεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών
Π.Σ.Ε., κ. Παπαναστασίου, ότι εδόθη εντολή σε αρμόδιο υπάλληλο να συντάξει το ενημερωτικό
και να μας το προσκομίσει, αναμένουμε”.

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 2ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά στον διαγωνισμό
με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την
ανάθεση συμβάσεων «Παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα τρία
σχολικά έτη 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι πολύ μικρό και πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες,
διότι απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος ο οποίος καθυστερεί την όλη διαδικασία. Επίσης, οι
αιτήσεις των συμμετεχόντων στο δυναμικό σύστημα αγορών θα πρέπει να εγκρίνονται ή να
απορρίπτονται εντός δέκα ημερών.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για
την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, β) των όρων της 04/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης δημοσίων
σχέσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Το κατεπείγον συζήτησης του εν λόγω θέματος έγκειται στο γεγονός ότι οι ημερομηνίες
και τα χρονικά περιθώρια για τις ενδιάμεσες διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται είναι
περιορισμένα, αφού η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2020.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 5.797.256,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
δικαιωμάτων προαίρεσης 28%.
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Το κατεπείγον συζήτησης του εν λόγω θέματος έγκειται στην αναγκαιότητα ολοκλήρωσης
του διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών πριν την έναρξη του σχολικού έτους.

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 894

Σχετικά με τα έκτακτα θέματα 1, 2 & 4, ο κ. Μπέτσιος ανέφερε ότι “οι θέσεις τους για τα
μαθητικά δρομολόγια διατυπώθηκαν με σαφήνεια από την κα Μπατζελή στην προηγούμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14-07-2020. Ισχύουν δε και για τα εν λόγω θέματα.
Όλες οι παρατάξεις έχουν ζητήσει να συζητηθεί εξ ολοκλήρου και στην Ο.Ε. η πολιτική για τα
Μαθητικά Δρομολόγια, διότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές τόσο εκπαιδευτικές όσο και εκείνες
που έχουν προκύψει λόγω του κορονοϊού, κατάσταση η οποία μπορεί να συνεχιστεί με
απρόβλεπτες επιπτώσεις. Αντί αυτού, συνεχίζεται η πολιτική της «αδιαφορίας» έναντι των
προτάσεων μας και προχωρούν σε 3ετείς συμβάσεις”. Σε αυτή τη βάση, δήλωσε πως ως
παράταξη ψηφίζουν λευκό.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Δούρος έδωσαν λευκή ψήφο. Ο κ. Αναγνωστάκης,
με την αιτιολογία ότι “δεν υλοποιήθηκε η δέσμευση για ειδική συζήτηση περί των μαθητικών
δρομολογίων από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Οικονομική Επιτροπή”. Ο κ. Δούρος, διότι
“πρέπει να γίνει περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος λόγω των διαφορετικών συνθηκών που
δημιούργησε ο κορονοϊός”.

Ο κ. Χρονάς, από την άλλη πλευρά, δήλωσε πως “δεν θα εκφράσουν ως παράταξη
πολιτική διαμαρτυρία για την καθυστέρηση συζήτησης του θέματος, ούτε θα διαμαρτυρηθούν
πολιτικά στο επίπεδο των διαδικασιών”. Επισήμανε, ωστόσο, πως “επείγει η υιοθέτηση ενός
ενιαίου τρόπου λειτουργίας και συγχρονισμού από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες όσον αφορά
στα μαθητικά δρομολόγια”. Δήλωσε, τέλος, πως υπερψηφίζει τα εν λόγω θέματα, λαμβάνοντας
υπόψη τις συγχωνεύσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, όπως
επίσης και τον χρόνο που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να χαθεί για τους μαθητές.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά στον διαγωνισμό
με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την
ανάθεση συμβάσεων «Παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα τρία
σχολικά έτη 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 142396/2371/17-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε πως ως παράταξη ψηφίζουν λευκό, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Δούρος έδωσαν λευκή ψήφο, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Το υπ΄ αριθμ. 2/17-07-2020 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης

Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά στον διαγωνισμό
με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την
ανάθεση συμβάσεων «Παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα τρία
σχολικά έτη 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €,
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.
2. Την αποδοχή και την εγγραφή του κατωτέρω αναφερόμενου οικονομικού φορέα στο

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»,
όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

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

Προμηθευτής Αρ. απάντησης Ώρα απάντησης

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 895

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για
την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, β) των όρων της 04/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 142317/4275/17-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε πως ως παράταξη ψηφίζουν λευκό, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Δούρος έδωσαν λευκή ψήφο, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1.Την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ -

ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-
01) Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.256.787,76 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης, στους οικονομικούς φορείς, οι
οποίοι έγιναν αποδεκτοί και εντάχθηκαν στο μητρώο της κατηγορίας Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4
ΘΕΣΕΩΝ», σύμφωνα με την 810/7-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Τους όρους της 04/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ
«ΕΔΧ - ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», σύμφωνα με το σχέδιο της πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 896

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης δημοσίων
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σχέσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143362/2428/20-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Ακολούθησε ενημέρωση επί του
θέματος από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, κ.
Αριστείδη Τασιό.

Ο κ. Δούρος δήλωσε πως “ως παράταξη είναι πάντα θετικοί όσον αφορά στη λειτουργία
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο”. Αναφέρθηκε με στόμφο σε παλαιότερη εκδήλωση/καλωσόρισμα των πρωτοετών
φοιτητών σε τμήμα του Γεωπονικού της Άμφισσας, από την οποία η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας όχι μόνο ήταν απούσα, αλλά αρνήθηκε και να ικανοποιήσει υποβληθέν αίτημα για
κάλυψη μέρους των εξόδων. Στη βάση αυτή, ψηφίζει την εν λόγω δαπάνη αφενός, ζητά “να δουν
την ανισομέρεια των πραγμάτων, ώστε να μην τηρούνται δυο μέτρα και δυο σταθμά, αφετέρου”.

Ομοίως, ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε να υπάρξει εξωστρέφεια και συνεργασία υπό
το άπλετο πάντα φως της διαφάνειας, ενώ ο κ. Μπέτσιος δήλωσε πως αναμφίβολα επιζητούν
τη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης από τον Τακτικό

Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως
κατωτέρω:

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 την
παροχή φιλοξενίας-
γεύματος σε συμμετέχοντες,
στα πλαίσια εκδήλωσης για
την υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας της Π.Ε.
Ευρυτανίας με το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, που θα
πραγματοποιηθεί στο
Καρπενήσι στις 28 Ιουλίου
2020.

03.073.
0845.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

500,00 3.500,00 0,00 3.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 897

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 5.797.256,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
δικαιωμάτων προαίρεσης 28%.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143401/3792/21-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε πως ως παράταξη ψηφίζουν λευκό, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Δούρος έδωσαν λευκή ψήφο, για τους λόγους που
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αναφέρθηκαν παραπάνω.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την διενέργεια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση

υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 5.797.256,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
δικαιωμάτων προαίρεσης 28%, στα πλαίσια της αριθμ. 90209_2410/20-5-2020
(20PROC006733460) διακήρυξης του Δυναμικού Συστήματος Αγορών.

β) Τους όρους της πρόσκλησης, σύμφωνα με το σχέδιο.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης

Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 898

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 26/14-07-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 26/14-07-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 899

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός προκατασκευασμένου φορητού οικίσκου
(isobox) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού - covid-
19 στο Κέντρο Υγείας Λαμίας,της Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138111/4497/14-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος εξέφρασε την απορία του για την ύπαρξη ή μη Κέντρου Υγείας στη Λαμία.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή η χρήση του όρου: «Κέντρο

Υγείας Λαμίας» από την 5η ΥΠΕ αλλά και το Γραφείο του κ. Περιφερειάρχη”. Διερωτώνται ως
παράταξη “ποιο είναι αυτό το «Κέντρο Υγείας Λαμίας» … Πότε και πού έγινε;… Πού λειτουργεί;
Τους κάνουν, επίσης, εντύπωση οι διαστάσεις του οικίσκου (1,5 Χ 2 μέτρων) που κρίνεται
αναγκαίος, “χωρίς να αποσαφηνίζεται το πώς θα χρησιμοποιηθεί…”.

Ως παράταξη λένε ξεκάθαρα πως “σε καμιά πρωτεύουσα νομού και φυσικά στη Λαμία δεν
υπάρχει Κέντρο Υγείας… Τα ΤΟΜΥ, που έχουν συγκροτηθεί είναι στελεχωμένα ελλιπώς, δεν
έχουν εργαστηριακή υποστήριξη και κάνουν κυρίως συνταγογράφηση… Σίγουρα, όμως, δεν είναι
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ. Συνεπώς, ο χρησιμοποιούμενος όρος «Κέντρο Υγείας Λαμίας» είναι
αποπροσανατολιστικός, προορισμένος να καλλιεργήσει ψεύτικες εντυπώσεις.

Ο δε οικίσκος που θέλουν να παραχωρηθεί, με τις συγκεκριμένες διαστάσεις, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο σαν φυλάκιο…, που κατά την γνώμη τους δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Σε αυτή την βάση και για λόγους αρχής, καταψηφίζουν την εισήγηση.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως θα στηρίξουν ως παράταξη το εν λόγω αίτημα.
Επισήμανε, ωστόσο, ότι “θα μπορούσε να γίνει πρόβλεψη και καλύτερος προγραμματισμός,
δεδομένου ότι έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για την στήριξη της ΥΠΕ προς την κατεύθυνση
διαχείρισης περιστατικών κορωνοϊού - covid-19”. Όσον αφορά δε στην επιλογή και διαρρύθμιση
του χώρου, τόνισε πως “την ευθύνη έχουν ο υπεύθυνος της ΥΠΕ και ο διοικητής του
Νοσοκομείου και όχι ο Περιφερειάρχης”.

Ο Πρόεδρος δήλωσε πως αντιλαμβάνεται τον προβληματισμό που εκφράστηκε από τα
μέλη της Επιτροπής. Συμφώνησε, τέλος, ότι “η δυνατότητα θεσμικής παρέμβασης από πλευράς
του φτάνει μέχρι ένα ορισμένο βάθος”.

Ομοίως ο κ. Δούρος ψήφισε το θέμα, υπό την προϋπόθεση να δοθεί προσοχή στη
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διατύπωσή του.
Μετά από διαλογική συζήτηση και επιβεβαίωση από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς

παράγοντες, ότι πράγματι υφίσταται οργανικά ως μονάδα το Κέντρο Υγείας Λαμίας, η
Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), ενός

προκατασκευασμένου φορητού οικίσκου (isobox) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού - covid-19 στο Κέντρο Υγείας Λαμίας, ως εξής:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗ

1 Κέντρο Υγείας Λαμίας
Ένας (1) προκατασκευασμένος φορητός
οικίσκος (isobox) διαστάσεων από 1.5μ. *

2.00μ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 900

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης 2020" της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 135723/2090/10-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί:
1. Την τριμελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του

Ν.4412/2016 για τη διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού
διαγωνισμού για την "Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2020" της Π.Ε. Ευρυτανίας,
αποτελούμενη από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Γενιτσαρόπουλο Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
2 Μέντου Δήμητρα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
3 Κοντοπάνο Κωνσταντίνο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Πεταρούδη Δημήτριο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
2 Παπαροϊδάμη Μαρίνα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
3 Καρακώστα Αικατερίνη Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Κοντοπάνος Κων/νος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γραμματικογιάννη Βασιλική, κλάδου ΔΕ

Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ'.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους

στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
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εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση

και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης
και της έκπτωσης του αναδόχου.

2. Την τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: "Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2020" της Π.Ε.
Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Τραμουντάνη Σοφία ΠΕ Χημικών Μηχανικών
2 Παρούτσα Ιωάννη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3 Μπαρμπούτης Δημήτρης ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Γαϊλα Αλεξάνδρα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2 Παπαγεωργίου Νικόλαο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
3 Φλωράκη Ιωάννη ΤΕ Πληροφορικής

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Τραμουντάνη Σοφία.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γραμματικογιάννη Βασιλική, κλάδου ΔΕ

Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ'.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίας σύναψης
της συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης για την Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2020.

Οι ανωτέρω επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 901

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για το σχολικό έτος
2019-2020,της Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 135219/4106/13-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. την τροποποίηση - επανακοστολόγηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε.

Εύβοιας, με κωδικό 140, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας,
όπως αυτές διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά
την έναρξη του σχολικού έτους 2019 – 2020, και αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα
του Παραρτήματος Ι του παρόντος, καθώς και την τροποποίηση της υπογεγραμμένης
σύμβασης.

2. Την τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό 140, με αναδρομική ισχύ από την 01
Ιουνίου 2020, ημερομηνία επανέναρξης των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες μετά την
αναστολή λειτουργίας αυτών λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του covid - 19.

3. Την παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς, που προκύπτει από την εν λόγω
τροποποίηση, για το σχολικό έτος 2019-2020.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της Π.Ε.
Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 902

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού 2ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, της Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 14.149.742,66 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138900/4188/15-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε πως, “αφού δεν έγινε περαιτέρω συζήτηση για τα μαθητικά
δρομολόγια”, ψηφίζουν ως παράταξη λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/13-07-2020 (ολοκληρώθηκε στις 14-07-2020) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με
τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023,
προϋπολογισμού 14.149.742,66 € με ΦΠΑ.

2. Αποδέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων (σύμφωνα με το
σκεπτικό του ως άνω πρακτικού) και τους εντάσσει στα αντίστοιχα μητρώα, ως ακολούθως:

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός
απάντησης

Ημερομηνία και
ώρα απάντησης

Κατηγορία
(Μεταφορικό

μέσο)
Παρατηρήσεις

1 ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180138 01/07/2020

14:56:42 Α, Β, Δ

Ικανοποιούνται τα
κριτήρια
επιλογής. Ο
Οικονομικός
Φορέας κατέθεσε
επικαιροποιημένο
ΕΕΕΣ όπου
δήλωσε νέες
κατηγορίες όσον
αφορά το
μεταφορικό μέσο.

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ 181485 09/07/2020

14:00:07 Α, Β
Ικανοποιούνται τα
κριτήρια
επιλογής.

όπου οι κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
96276/2990/27-05-2020 διακήρυξη «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», είναι:
Α. Λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50 θέσεων
συνολικά στις αστικές γραμμές.
Β. Μικρό Λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως 50
θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές.
Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης έως 8 θέσεις για Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.
Δ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 903

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής διενέργειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης στις 12/10/2017 για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , των
σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 139228/4205/15-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως παράταξη δεν έχουν αντίρρηση. Σημείωσε, όμως, πως
“τους προβληματίζει έντονα η διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθεί η κάθε Περιφερειακή
Ενότητα και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των
αναγκαίων διαγωνισμών που θα εξασφαλίζουν την μεταφορά των μαθητών.

Αυτός ο προβληματισμός επαυξάνεται, όταν αναλογίζονται την καθυστέρηση που υπάρχει
στο να συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή το ζήτημα εξαρχής για όλους τους νομούς. Ταυτόχρονα
και με δεδομένο τα ποσά που διατίθενται για την μετακίνηση των μαθητών… προβάλλει η ανάγκη
επανεξέτασης για τυχόν ανάγκη επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων, που το προηγούμενο
διάστημα καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν…”.

Σε αυτή την βάση, θεωρούν “αναγκαία την άμεση θεματοποίηση του ζητήματος, με
ολοκληρωμένη εισήγηση της Υπηρεσίας, που θα αφορά και τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 5/13-03-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της

διαγωνιστικής διαδικασίας της διαπραγμάτευσης στις 12/10/2017 για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, με Μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα
Λεωφορεία και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά, τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

2. Κατακυρώνει το δρομολόγιο με κωδικό 115 «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΨΑΧΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.» στον Τσώκο Ηρακλή, ως οριστικό ανάδοχο.

3. Εγκρίνει την εκτέλεση του εν λόγω δρομολογίου με δύο οχήματα με αριθμούς
κυκλοφορίας ΤΑΕ 2371 και ΤΑΕ 2212 και τελικό ημερήσιο κόστος 78,78€, άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου έκπτωσης 10,25%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 904

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δίμηνης παράτασης της αριθ. 87512_2360/15-5-2020 σύμβασης «Ανάθεσης
παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στα πλαίσια
της προστασίας Δημόσιας Υγείας, λόγω Κορωνοϊού (COVID-19).»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 138090/3651/14-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως από θέση αρχών είναι αντίθετοι ως παράταξη με τις
εργολαβίες ενοικίασης προσωπικού… Σε αυτή την βάση, καταψηφίζουν την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την δίμηνη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 2, της αριθμ. 87512_2360/15-5-

2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006970194) σύμβασης περί «Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών φύλαξης
στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στα πλαίσια της προστασίας Δημόσιας Υγείας
λόγω Κορωνοϊού (COVID-19)», με την εταιρεία “HELLENIC CENTER OF SECURITY”, από την
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ημερομηνία λήξης της (16-07-2020) έως 16-09-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 905

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138332/4502/14-07-

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

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως απέχουν ως Παράταξη από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία
ότι “τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

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

ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΦΜ: 300673671
760,46 129/08-07-2020

19SYMV005529168 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΑΥΓΕΡΗΣ Β. ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 300665671
1.654,32 97/09-07-2020 19SYMV005784262

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 057180306

Α) 2.606,35
Β) 2.521,03

Α) 47/07-07-2020
Β) 48/07-07-2020 19SYMV005835863 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 112449356

1.154,01 38/09-07-2020 19SYMV005826844
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 053152931
4.163,49 40/13-07-2020 19SYMV005529238

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 042468194

1.033,95 69/10-07-2020 19SYMV005526061
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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7

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΦΜ:301613531

2.886,79 1/10-07-2020 20SYMV006644544
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

8

ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 066852487

2.201,86 1813/10-07-2020 19SYMV005529104
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

9
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ:301600431

2.611,96 1/13-07-2020 20SYMV006788023
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

10
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ: 039451686

1.044,40 64/13-07-2020 19SYMV005529160
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

11
ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 041956942
892,70 160/13-07-2020 19SYMV005585532

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

12
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ

ΑΦΜ: 029929494

766,14 76/13-07-2020 19SYMV005529285
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

13

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΑΦΜ: 168415760

587,32 17/14-07-2020 19SYMV005529184
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

14

ΦΙΝΕ ΖΩΗ

ΑΦΜ: 300205120
862,19 44/14-07-2020 19SYMV005529235

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

15

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 051302407

963,27 59/14-07-2020 19SYMV005529288
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 906

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Β’ τρίμηνο 2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138751/4513/14-07-
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2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, κάτι που είναι η πάγια θέση της
παράταξής του, ώστε να τοποθετηθεί σχετικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ομοίως, ο κ. Μπέτσιος ψήφισε λευκό, δηλώνοντας πως θα διατυπώσουν τη θέση τους
ως παράταξη στην επόμενη συνεδρίαση του Π.Σ, όπου το θέμα θα εισαχθεί για συζήτηση και
λήψη απόφασης.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “δεν αμφισβητούν ως παράταξη τους αριθμούς και τις
λογιστικές πράξεις… Εκτιμούν πως η έκθεση και η παρουσίασή της αποδεικνύουν το πώς γίνεται
η διαχείριση της κατάστασης… Πώς στηρίζεται η κυβερνητική πολιτική της υποχρηματοδότησης
και της στροφής της Περιφέρειας στους ίδιους πόρους και την ανταποδοτικότητα.

Η λογική της συναίνεσης και της πολιτικής υποταγής φαίνεται καθαρά από την έλλειψη
πολιτικών συμπερασμάτων”.

Από την εισήγηση προκύπτει …
1. “Δεν έχουν εισπράξει έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες, δαπάνες

βελτίωσης οδικού δικτύου.
2. Οι επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον

Προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ανήλθαν μόλις σε 7%.
3. Τα Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (μεταφορά μαθητών,

δακοκτονία, εφαρμογή Ο.Σ.Δ.Ε., αντιμισθία αιρετών) ανήλθαν σε 37%.
Το πολιτικά απαράδεκτο είναι πως όλα αυτά τα ξεπερνούν και δεν προτείνεται καμία

παραπέρα ενέργεια… Καμιά διεκδίκηση, έστω και τυπική.
Φαίνεται ξεκάθαρα πως στο μυαλό της η Περιφερειακή Αρχή έχει πέρα από την στήριξη

της Κυβερνητικής πολιτικής και την παράκαμψη κάθε αντιπολίτευσης”.
Με αυτό το σκεπτικό, η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» καταψηφίζει την εισήγηση.

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό, αναφέροντας ότι το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, έως το Β’ τρίμηνο έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 907

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ή μη κατά της με αριθμό Α115/2020 Απόφασης του 2ου Τμήματος του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, του ενδίκου μέσου της έφεσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 138232/211/14-
07-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για απαίτηση εργαζομένων (απόφοιτοι ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) και εξόφληση των αποδοχών τους, σύμφωνα με τον
νόμο, για το διάστημα που έμειναν εκτός υπηρεσίας… Άλλωστε, αυτή κρίθηκε από δικαστήριο σε
πρώτο βαθμό…”

Σε αυτή τη βάση, συμφωνούν ως παράταξη με την εισήγηση της νομικής συμβούλου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί οιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της με αριθμό Α115/2020 απόφασης του 2ου

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 908

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 131040/591/06.07.2020 Απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια
επιδόσεως.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.) 138163/606/14-
07-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για επίδοση πρόσκλησης Επιχείρησης σε δικαστική
διαδικασία, σαν ανακοπή στην διαταγή πληρωμής που εξέδωσε για αμοιβή ενοικίασης χημικών
τουαλετών…”. Δήλωσε πως, “εάν δεν διατέθηκαν οι χημικές τουαλέτες, δεν έχουν αντίρρηση ως
παράταξη”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (Οικ.) 131040/591/06.07.2020 απόφαση του

Περιφερειάρχη, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
Ι.- Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής ο Θεόδωρος Μελετίου, Δικαστικός Επιμελητής του

Πρωτοδικείου Θηβών, κάτοικος Θηβών, οδός Πινδάρου, αρ. 9, με την εντολή να επιδώσει την
ανακοπή που θα ασκηθεί κατά της με αριθμό 15/2020 Διαταγής Πληρωμής που εξέδωσε η
εταιρεία με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, έτσι ώστε να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτησή της ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, όταν αυτή οριστεί.

II.- Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο συνολικό ποσό των
43,40 € [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ], το οποίο προκύπτει ως εξής:

επίδοση της άνω αίτησης ανάκλησης στην άνω ομόρρυθμη εταιρεία κατά της οποίας
στρέφεται, ποσού 35,00 € συν ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και ΦΠΑ] 43,40
€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 909

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 131038/590/06.07.2020 Απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου περί διορισμού Δικηγόρου για άσκηση ανακοπής
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς κατά της με αριθμό 15/2020 Διαταγής Πληρωμής που
εξέδωσε η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.”

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.) 138081/605/14-
07-2020 έγγραφο της της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου
και αφορά σε διορισμό δικηγόρου”. Δήλωσε πως, “εάν δεν διατέθηκαν οι χημικές τουαλέτες, δεν
έχουν αντίρρηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο, ζήτησε να μάθει, εφόσον είναι
εφικτό, “εάν χρησιμοποιήθηκαν οι χημικές τουαλέτες και εφόσον χρησιμοποιήθηκαν, γιατί δεν
πληρώθηκαν”. Δήλωσε, ωστόσο, ότι ψηφίζει την εισήγηση.

Ο κ. Μπέτσιος, με αφορμή το ερώτημα του κ. Αναγνωστάκη και δεδομένου ότι ο κ.
Περιφερειάρχης δεν δύναται να γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες, αναρωτήθηκε “για ποιο λόγο δεν
είναι παρών ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών, προκειμένου να δώσει εξειδικευμένες
διευκρινίσεις”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (Οικ.) 131038/590/06.07.2020 απόφαση του

Περιφερειάρχη, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
Ι.- Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Μαρία

Καλομοίρη του Σπυρίδωνος [Α.Μ./Δ.Σ. Λιβαδειάς: 207], κάτοικος Λιβαδειάς, οδός Φίλωνος, αρ.
12, η οποία να ασκήσει ανακοπή κατά της με αριθμό 15/2020 Διαταγής Πληρωμής που εξέδωσε
η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.” και γενικά να πράξει ό,τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ΙΙ.- Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 325 € συν
ΦΠΑ 24% (= 78,00), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 403 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Σύνταξη - Κατάθεση Ανακοπής 85 €, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν.
4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 =] 240 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 910

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 132474/601/07.07.2020 Απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου περί διορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [προσφυγή
της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.) 137907/604/14-
07-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για πρόστιμο σχετικά με παραβάσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας” και δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 132474/601/07.07.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη,

με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
Ι.- Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” η

Παναγιούλα Ανάγνου του Ευσταθίου, Δικηγόρος Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 35501], κάτοικος
Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Τριάδος αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας, με την εντολή να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 9ης Ιουλίου
2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, και να αποκρούσει την από 21/04/2010 και με αριθμό
κατάθεσης 14744/2010 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΤΕΖ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 911

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020, της Π.Ε. Ευρυτανίας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 137085/2316/13-07-
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 την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό

Προϋπολογισμό (φορέας 073), οικονομικού έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

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 την
επιθεώρηση επιτήρησης από
το φορέα Πιστοποίησης
(EURO CERT) του ΔΚΤΕΟ
Ευρυτανίας κατά ISO
9001:2015 για τα έτη 2020-
2021, απαραίτητης για την
Πιστοποίησή του, σύμφωνα
με το ΦΕΚ1466/Β/3-5-12 (Υπ.
απόφαση 20794/2222/2012)
προκειμένου να διενεργείται ο
τεχνικός έλεγχος των
οχημάτων.
Έτος 2020: 279,00€
Έτος 2021: 837,00€
Σύνολο: 1.116,00€

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

279,00 38.000,00 30.431,02 7.289,98

Η δαπάνη αφορά αμοιβή για
υπηρεσίες Συμβούλου για την
επιθεώρηση επιτήρηση του
ΔΚΤΕΟ Ευρυτανίας με το νέο
πρότυπο ISO 9001:2015 για
τα έτη 2020-2021,
απαραίτητη για την
Πιστοποίησή του, σύμφωνα
με το ΦΕΚ1466/Β/3-5-12 (Υπ.
απόφαση 20794/2222/2012)
προκειμένου να διενεργείται ο
τεχνικός έλεγχος των
οχημάτων.
Έτος 2020: 500.00€
Έτος 2021: 800.00€
Σύνολο: 1.300,00€

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

500,00 38.000,00 30.710,02 6.789,98

Η δαπάνη αφορά την ετήσια
συνδρομή στην Ηλεκτρονική
Βιβλιοθήκη Νομοθεσίας
Δημοσίων Δαπανών
(www.docman.gr) για τις
ανάγκες της Π. Ε. Ευρυτανίας
για τα έτη 2020-2021.
Έτος 2020: 200.00€

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

200,00 38.000,00 31.210,02 6.589,98
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Έτος 2021: 600.00€
Σύνολο: 800,00€

Η δαπάνη αφορά επιστροφή
ποσού στην εταιρεία Κοιν.
ΣΕΠ Βελούχι, λόγω εκ
παραδρομής κατάθεσης
μεγαλύτερου ποσού
παραβόλου του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕΕ,
σύμφωνα με την
136316/2297/13-7-20 αίτηση
του Προέδρου του ΔΣ της
εταιρείας.

03.073.
3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

10,00 20.500,00 0,00 20.490,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 912

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για εκτός έδρας μηνών Αυγούστου-Σεπτεμβρίου έτους 2020 Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 122135/4099/13-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για μετακίνηση προσωπικού για υπηρεσιακούς
λόγους και δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη”. Ζήτησε, ωστόσο, εξηγήσεις για την
εξειδίκευση με α/α 39, ύψους 100 €, που αφορά σε κίνηση δημοσιογράφου…Τι εξυπηρέτησαν
αυτά τα χρήματα;

Ο κ. Μπέτσιος απηύθυνε ερώτημα στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, κ. Δημήτριο
Βουρδάνο, για τις εξειδικεύσεις με α/α 11 & 19, “εάν αυτές αφορούν ή όχι σε δαπάνες
δακοκτονίας”. Ο κ. Βουρδάνος απάντησε ότι, “χωρίς να μπορεί να είναι συγκεκριμένος, θεωρεί
πως συγκαταλέγονται και αυτές στις εν λόγω εξειδικεύσεις”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως συμφωνεί με το συγκεκριμένο θέμα. Υπέβαλε,
ωστόσο στον Πρόεδρο, με αφορμή τα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση για
μετακινήσεις ειδικών συμβούλων, γραφείου Περιφερειάρχη κτλ, το εξής ερώτημα: “Υπάρχει η
δυνατότητα, κατόπιν γραπτού ή προφορικού αιτήματος, σε κάποια επόμενη Οικονομική
Επιτροπή να έχουν τον πλήρη κατάλογο των ειδικών συμβούλων τόσο του Περιφερειάρχη όσο
και των Αντιπεριφερειαρχών στο σύνολό τους, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει θέμα προσωπικών
δεδομένων;”.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι “οι ειδικοί συνεργάτες του Περιφερειάρχη φαίνονται στην
επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Όσον αφορά στους Αντιπεριφερειάρχες, καθένας δικαιούται
βάσει νόμου από έναν συνεργάτη. Οι περισσότεροι δε έχουν ενεργοποιήσει αυτή τη διαδικασία
και όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να ενημερωθεί”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για εκτός έδρας μηνών Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020

Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως
κατωτέρω:
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0719

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0721

1

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0719.
01

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

500,00

2

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 520,00

3

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

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

900,00

4

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 6.100,00

5

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

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

1.300,00

6

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 1.350,00

7

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

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

400,00

8

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 420,00

9

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

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

200,00

10

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 100,00
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11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

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

6.240,00

12

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 4.160,00

13

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

02.01.073.0719.
01

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

400,00

14

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

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 420,00

15

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

02.01.073.0719.
01

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

600,00

16

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

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 620,00

17 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

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

1.100,00

18 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 1.330,00

19

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

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

4.700,00

20

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 2.220,00

21

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

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

300,00

22

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 310,00

23

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

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

600,00
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24

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 620,00

25

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

02.01.073.0719.
01

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

700,00

26

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

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 730,00

27

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0719.
01

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

200,00

28

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 200,00

29

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0719.
01

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

200,00

30

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 200,00

31

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0719.
01

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

200,00

32

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 210,00

33

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0719.
01

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

800,00

34

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 660,00

35

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας - ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0719.
01

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

300,00

36

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 310,00

ΑΔΑ: ΩΔΨ07ΛΗ-Θ7Θ



26

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 913

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών 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.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 137447/7628/14-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε πως “ονομάζονται έκτακτες ανάγκες βασικές λειτουργίες, όπως
αυτές του καθαρισμού της βλάστησης του Οδικού Δικτύου. Απρογραμμάτιστα και χωρίς
διαφάνεια, με απευθείας αναθέσεις και όχι διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτελούνται οι ανωτέρω
εργασίες”. Ως παράταξη κατακρίνουν αυτές τις πρακτικές, με τις οποίες είναι τελείως αντίθετοι,
και ψηφίζουν λευκό.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “οι συγκεκριμένες δαπάνες για τις αναγκαίες υπηρεσίες θα
μπορούσαν να γίνουν συγκροτημένα και με πρόγραμμα… Δεν είναι επείγουσες… Μπορούσαν να
προγραμματισθούν. Θα μπορούσαν, επίσης, να οργανωθούν διαγωνιστικές διαδικασίες, για να
αποφευχθούν οι αναθέσεις…”. Για ποιο λόγο η Π.Ε. Φθιώτιδας λειτουργεί με τον δικό της τρόπο,
με απευθείας αναθέσεις, σε αντίθεση με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες που κανονικά
διενεργούν διαγωνισμούς;

Σε αυτή τη βάση, ως παράταξη ψηφίζουν λευκό, ζητώντας παράλληλα συντονισμό και
περαιτέρω εξηγήσεις.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Σιαλμάς ψηφίζουν λευκό. Ο κ.
Αναγνωστάκης, με την αιτιολογία ότι “όλες αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε
έναν προγραμματισμό, καθώς δεν είναι επείγουσες. Μπορούσαν δε να αντιμετωπιστούν με
διαγωνιστικές διαδικασίες, ώστε να αποφευχθούν οι απευθείας αναθέσεις, ενώ δεν υπάρχει και
το ενιαίο στοιχείο στις Περιφερειακές Ενότητες, όπως άλλωστε έχει ήδη τονιστεί”. Οι κ.κ. Δούρος
και Σιαλμάς θεωρούν ότι “τα θέματα αυτά έπρεπε να έχουν προβλεφθεί και να υπάρχουν
κανονικές διαγωνιστικές διαδικασίες”.

Μετά από διαλογική συζήτηση και την παροχή περαιτέρω εξηγήσεων από τον Πρόεδρο,
η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου

2014ΕΠ56600010 Υποέργο 19 (έκτακτες ανάγκες 2020), των Εντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

37

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0719.
01

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

300,00

38

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 310,00

39

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 02.01.073.0719.
01

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

100,00

40

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 100,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 20.040,00 20.890,00
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Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας, 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 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας, για τον
καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του
οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε.
Φθιώτιδας στον Δήμο Λαμιέων, Δήμο
Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δήμο Λοκρών για την
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας
από 19/05/2020 έως 18/06/2020

2014ΕΠ56600010 CERMA JANI του
KOLI 24.756,60€

2.

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 Π.Ε.
Φθιώτιδας στην περιοχή του Δήμου Δομοκού
και του Δήμου Λαμιέων για την πρόληψη των
δασικών πυρκαγιών και την βελτίωση της
οδικής ασφάλειας
από 18/05/2020 έως 19/06/2020

2014ΕΠ56600010 ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ο.Ε. 24.694,60€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 914

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 137419/2294/14-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή

υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 στην Π.Ε.
Φωκίδας 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 δαπάνης
για επιστροφή
χρημάτων από
παράβολο

μεταβίβασης του
αριθμ. ΥΗΗ 6237
αυτοκινήτου στον

Πάππο Κωνσταντίνο
για τον λόγο ότι το
ανωτέρω όχημα δεν

μπορεί μα
μεταβιβαστεί
εξαιτίας

παρακράτησης
κυριότητας

σύμφωνα με το

02.04.073.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00 1.500,00 32,00 1.303,00
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αριθμ.
132507/1682/07.07.
2020 έγγραφο της
Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών

2.

Πληρωμή δαπάνης
για επιστροφή
χρημάτων από
παράβολο

μεταβίβασης του
αριθμ. ΑΜΕ0991
δικύκλου στον
Βασιλείου

Παναγιώτη για τον
λόγο από λάθος

πληροφόρηση από
το Κ.Ε.Π. Ιτέας
κατάθεσε λάθος

ποσό 120,00 ευρώ
αντί του

αναλογούντος στο
όχημά του

παράβολο των 54,
ευρώ σύμφωνα με

το αριθμ.
132552/1711/10.07.
2020 έγγραφο της
Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών

02.04.073.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

66,00 1.500,00 197,00 1.237,00

3.

Πληρωμή δαπάνης
για επιστροφή
χρημάτων στην
Διεύθυνση
Δημοσίων

επενδύσεων λόγο
υπέρβασης στην

αριθμ.121101/1714/
24.05.2018
Σύμβαση

(18SYMV00324857
6) για προμήθεια
Χοιρινού Κρέατος
για το πρόγραμμα

ΤΕΒΑ

02.04.073.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

435,31 1.500,00 263,00 801,69

4.

Πληρωμή δαπάνης
για υπηρεσία
καθαρισμού

ταξινόμησης και
απομάκρυνσης

απορριμμάτων από
την αποθήκη της
δακοκτονίας της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Φωκίδας
σύμφωνα με το

αριθμ.132774/1734/
08.07.2020 της της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
765,00 213.180,43 178.857,11 33.558,32

5.

Πληρωμή δαπάνης
για ημερήσια

αποζημίωση και
λοιπά έξοδα για
εκτός έδρας

μετακινήσεις των
τομεαρχών του
προγράμματός

δακοκτονίας,ΤΟΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ &

ΜΩΡΑΪΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
σύμφωνα με το

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
2.000,00 213.180,43 179.622,11 31.558,32
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 915

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 ,της
Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 137602/4160/14-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073), έτους 2020, και για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 916

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,της Π.Ε.Βοιωτίας.

αριθμ.132885/1735/
08.07.2020 της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.431.31 430.860,86 358.971,22 68.458,33

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη για την ετήσια
Απεντόμωση-Μυοκτονία-
Μικροβιοκτονία σε όλους
τους χώρους του
Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας
Έγγραφο του Τμήματος
Προμηθειών
133956/4058/09/07/2020
της Π.Ε.Εύβοιας

02.02.073.0899
Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

1.200,00 154.587,50 99.970,05 53.417,45

2

Δαπάνη οδοιπορικών για
το πρόγραμμα
Δακοκτονίας
του τμήματος ποιοτικού
& φυτικού ελέγχου για το
μήνα Αύγουστο 2020.
Έγγραφο
129506/7119/03-07-2020
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ευβοίας.

02.02.073.5241

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

1.200,00 1.186.772,82 871.289,06 314.283,76

ΣΥΝΟΛΟ 2.400,00 1.341.360,32 971.259,11 367.701,21
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 132621/3492/14-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε πως ως παράταξη καταψηφίζουν τη δαπάνη με α/α 3, που
αφορά σε τακτική εισφορά ΟΠΑΣΤΕ 50.000 €, ενώ ψηφίζουν λευκό στα υπόλοιπα σημεία.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, ως παράταξη, ψηφίζουν:
 ΟΧΙ… στην δαπάνη 50.000 € για τον ΟΠΑΣΤΕ, “που έχουν εκτιμήσει σαν σχήμα ότι

λειτουργεί πέρα και έξω από τον έλεγχο του Περιφερειακού Συμβουλίου…”.
 ΟΧΙ … στην δαπάνη 20.000 € για πιστοποιημένο εκτιμητή “που δεν ξέρουν το τι θα

εκτιμήσει και πότε”.
 ΟΧΙ … στις δαπάνες για εργολαβία ενοικίασης προσωπικού φύλαξης.

Διατυπώνουν, επίσης, αμφιβολίες για την ανάθεση όλων των μελετών που περιέχει ο
πίνακας σε ιδιώτες, “χωρίς να δίνεται η ευκαιρία συνεκτίμησης των δυνατοτήτων της
υπηρεσίας…”.

Σε αυτή την βάση, καταψηφίζουν την εισήγηση.
Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ως παράταξη είναι αρνητικοί ως προς τον ΟΠΑΣΤΕ,

για τους λόγους που έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί. Όσον αφορά στις μελέτες, όπως πολύ
σωστά παρατηρήθηκε από την “Λαϊκή Συσπείρωση” και τον κ. Χρονά συγκεκριμένα, θα σταθούν
με λευκή ψήφο, με την αιτιολογία ότι “δεν αντιλαμβάνονται πώς ένας μεγάλος αριθμός μελετών
καταλήγει σε ιδιώτες, ανεβάζοντας έτσι σημαντικά και το ποσό”. Θεωρούν, επίσης, ότι “δεν
αξιοποιήθηκαν οι τεχνικές υπηρεσίες, έτσι τουλάχιστον φαίνεται από την εισήγηση της Π.Ε.
Βοιωτίας”.

Ο Πρόεδρος απάντησε με την ίδια ευρύτητα, με την οποία ερωτήθηκε. Αναφέρθηκε
γενικά στις εν λόγω μελέτες, “οι οποίες στην συντριπτική τους σχεδόν πλειοψηφία ανατίθενται σε
ιδιώτες μελετητές, λόγω αδυναμίας υποστήριξης της υλοποίησης τους εσωτερικά. Γίνονται,
ωστόσο, προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, που έχουν να κάνουν με την προμήθεια
λογισμικού, σχεδιαστικών και τοπογραφικού εξοπλισμού”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στον ΛΙΑΚΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επειδή δεν
έγινε η μεταβίβαση του
ΒΙΚ 4907 αυτ/του,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

75,00 2.569,00 1.280,00 1.289,00

2

Κάλυψη δαπάνης για
την υπηρεσία
συμφωνία -πλαίσιο για
την εκπόνηση μελετών
προετοιμασίας
φακέλων δημοσίων
συμβάσεων που
αφορούν την Π.Ε.
Βοιωτίας

02.05.071.9822.
01

Αμοιβές όσων
εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες με την
ιδιότητα φυσικού η
νομικού
προσώπου

100.000,00 124.062,00 0,00 124.062,00
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3

Κάλυψη δαπάνης για
καταβολή τακτικής
εισφοράς στον
ΟΠΑΣΤΕ

02.05.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται
ειδικά

50.000,00 652.264,29 484.200,00 168.064,29

4
Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια
χορτοκοπτικού βραχίωνα

02.05.071.9581.
01

Συντήρηση
συγκοινωνιακών
έργων

18.000,00 50.000,00 32.000,00 18.000,00

5

Κάλυψη δαπάνης για
μελέτη για την
κατασκευή επτά
κυκλικών κόμβων στη
Π.Ε.Βοιωτίας

02.05.071.9762.
01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση έργων

92.000,00 1.072.000,00 0,00 1.072.000,00

6

Κάλυψη δαπάνης για
μελέτη για την
κατασκευή δέκα
κυκλικών κόμβων στη
Π.Ε.Βοιωτίας

02.05.071.9762.
01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση έργων

320.000,00 1.072.000,00 92.000,00 980.000,00

7

Κάλυψη δαπάνης για
μελέτη για
αντιπλημμυριακή
προστασία-ποταμοί
Μέλας
(Μαυροπόταμος)
Παστέλικας και
ποταμάκι συνολικού
μήκους 32κμ

02.05.071.9762.
01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση έργων

60.000,00 1.072.000,00 412.000,00 660.000,00

8

Κάλυψη δαπάνης για
άρση καταπτώσεων
στη οδό Στεφάνη-
Καμάρι

02.05.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται
ειδικά

24.800,00 652.264,29 534.200,00 118.064,29

9

Κάλυψη δαπάνης για
εργασίες πρασίνου στη
διασταύρωση προς
Αταλάντη της Π.Ε.Ο
Λιβαδειάς- Λαμίας

02.05.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται
ειδικά

24.800,00 652.264,29 559.000,00 93.264,29

10

Κάλυψη δαπάνης για
μελέτη οργάνωσης
ενεργειακής κοινότητας
στη Π.Ε.Βοιωτίας

02.05.071.9762.
01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση έργων

40.000,00 1.072.000,00 472.000,00 600.000,00

11

Κάλυψη δαπάνης για
παροχή υπηρεσιών
πιστοποιημένου
εκτιμητή στην Π.Ε.
Βοιωτίας

02.05.071.9822.
01

Αμοιβές όσων
εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες με
τηνειδιότητα
φυσικού η νομικού
προσώπου

20.000,00 124.062,00 100.000,00 24.062,00

12

Προμήθεια και
εγκατάσταση
σερβομονάδας σε
υφιστάμενη πρέσσα
θραύσης δοκιμίων
σκυροδέματος του
εργαστηρίου της Δ.Τ.Ε
της Π.Ε. Βοιωτίας

02.05.071.9745.
01

Προμήθεια
οργάνων ακρίβειας,
μέτρησης ελέγχου
κλπ

10.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

13

Κάλυψη δαπάνης για
μελέτη οριοθέτησης-
διευθέτησης ποταμού
Ασωπού σε μήκος
35 χλμ

02.05.071.9762.
01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση έργων

560.000,00 1.072.000,00 512.000,00 560.000,00

14
Κάλυψη δαπάνης για
διάνοιξη δασικής οδού
στη θέση Κέλιζα

02.05.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται
ειδικά

65.000,00 652.264,29 583.800,00 68.464,29
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15

Κάλυψη δαπάνης για
επικαιροποίηση
μελέτης της οδού
Νεοχωράκι - Τανάγρα

02.05.071.9771.
01

Εκτέλεση
Συγκοινωνιακών
έργων

24.800,00 296.450,20 185.000,00 111.450,20

16

Κάλυψη δαπάνης για
επικαιροποίηση
μελέτης της οδού από
διασταύρωση Πύλης-
Δάφνης προς
Νεοχωράκι

02.05.071.9771.
01

Εκτέλεση
Συγκοινωνιακών
έργων

24.800,00 296.450,20 209.800,00 86.650,20

17

Κάλυψη δαπάνης για
παράταση της
σύμβασης φύλαξης των
κτιρίων της Π.Ε.
Βοιωτία λόγω
κορονοϊού, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10
άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

5.888,00 42.737,82 36.849,82 5.888,00

18

Κάλυψη δαπάνης για
διενέργεια διαγωνισμού
για την φύλαξη των
κτιρίων της
Π.Ε.Βοιωτίας, για τα
έτη 2020 (23.880,64€),
2021(80.847,96€) και
2022 (56.967,40€),
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0899 .
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές 23.880,64 54.486,64 30.606,00 23.880,64

19

Κάλυψη δαπάνης για
διενέργεια διαγωνισμού
για την φύλαξη των
αντλιοστασίων της
Κωπαΐδας, για τα έτη
2020 (6.500,00€),
2021(20.832,00€) και
2022 (14.332,00€),
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1

02.05.073.5429 .
01

Λοιπές γεωργικές
δαπάνες(οργανισ
μός Κωπαίδας)

6.500,00 1.091493,96 979.067,62 112.426,34

20

Αμοιβή στον Δικαστικό
επιμελητή ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟ για την
υπόθεση ΕΥΡΩΠΡΑΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1, άρθρο 72 και Ν.
4194/2013, άρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 43,40 20.000,00 13.104,14 6.895,86

21

Αμοιβή στο δικηγόρο,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε., στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
σύμφωνα με την
131038/590/6-7-20
απόφαση του
Περιφερειάρχη και τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1, άρθρο 72 και Ν.
4194/2013, άρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 403,00 20.000,00 13.147,54 6.852,46

22

Αμοιβή στο δικηγόρο,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΜΟΝΟΤΕΖ
Α.Β.και Ε.Ε , στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, σύμφωνα με
την 132474/601/7-7-20

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 20.000,00 13.550,54 6.449,46

ΑΔΑ: ΩΔΨ07ΛΗ-Θ7Θ



33

απόφαση του
Περιφερειάρχη και τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1, άρθρο 72 και Ν.
4194/2013, άρθρο 58

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.471.373,20 3.476.063,91 2.498.953,98 977.109,93 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 917

ΘΕΜΑ 20ο: 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 Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 122137/4101/14-07-
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
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 918

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση κατανομής της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020, ποσού 70.000,00 €.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 114087/274/07-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε πως “το ποσό που κατανέμεται για την Στερεά Ελλάδα είναι
πάρα πολύ μικρό”, ενώ ζήτησε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο “ανάλυση των κριτηρίων, βάσει
των οποίων γίνεται η εσωτερική πλέον κατανομή στα νομικά τους πρόσωπα”.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με τον κ. Αναγνωστάκη και ανέφερε πως “η Στερεά Ελλάδα
πάντα υπολείπεται έναντι των υπόλοιπων Περιφερειών”. Για αυτό τον λόγο, ζήτησε να δουν το
θέμα με το Υπουργείο Εργασίας. Τελειώνοντας, έδωσε τη θετική του ψήφο, αναγνωρίζοντας τις
ανάγκες που υπάρχουν.

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟ
ΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον κ.
Αλέξανδρο Χατζηραφτάκη
που εκ παραδρομής
κατέθεσε σε λογαριασμό
της Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 2607/9-7-2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
Εύβοιας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

87,00 66.266,81 42.071,55 24.249,26

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 87,00
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η Κοινωνική πρόνοια και τα προνοιακά ιδρύματα είναι ευθύνη
και υποχρέωση αποκλειστικά του κράτους… Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδέονται με
εθελοντισμό, φιλανθρωπία και ΜΚΟ… Η χρηματοδότησή τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό, με ενιαία κριτήρια και τρόπο”.

Θεωρεί, επίσης, πως “οι υπάρχουσες ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και δεν μπορούν να
καλυφθούν στο ελάχιστο με τα μικροποσά που δίνει η Περιφέρεια…”. Σε αυτή τη βάση και για να
εκφράσουν ως παράταξη την πολιτική τους διαφωνία ψηφίζουν λευκό.

Ο κ. Σιαλμάς ζήτησε να μάθει, “εάν όλα τα ιδρύματα της Περιφέρειας, που δικαιούνται
αυτή την ενίσχυση, είναι αυτά που φαίνονται στην ως άνω εισήγηση ή υπάρχουν κι άλλα”.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Προέδρου, ο οποίος ανέφερε πως, “για να μπορέσει ένα
ίδρυμα να υπαχθεί σε αυτά τα προγράμματα, χρειάζεται να έχει μια σχετική πιστοποίηση από το
αρμόδιο υπουργείο, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά κριτηρίων για τους σκοπούς, τη δομή, τον
τρόπο λειτουργίας κ.α. Στα πλαίσια μιας υπηρεσιακής διαδικασίας, ακολουθεί η υποβολή αίτησης
και βέβαια δεν πρέπει να υπεισέρχονται οι παράγοντες αποκλεισμού που περιγράφονται στον
νόμο”.

Δήλωσε επίσης, πως “αυτοτελώς μιλώντας, το ποσό είναι πραγματικά μικρό. Δεν θα μπει,
ωστόσο, στη λογική της σύγκρισης με άλλες Περιφέρειες ή με το τι ίσχυε τις προηγούμενες
χρονιές. Αυτό που ουσιαστικά χρειάζεται είναι μια γενναία κρατική χρηματοδότηση για τα
ιδρύματα της Περιφέρειας”. Όσον αφορά στον τρόπο κατανομής των χρημάτων, “αυτός
προκύπτει κατόπιν υπηρεσιακής πρότασης, η οποία υιοθετείται κι έχει να κάνει με τον αριθμό των
ωφελουμένων και την τυχόν ύπαρξη άλλων πηγών χρηματοδότησης”.

Ο κ. Αναγνωστάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την διεκδικητικού χαρακτήρα
διάθεση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού πολιτικά ομόφωνα αποφάσισε να διεκδικήσει
περισσότερα χρήματα για την πρόνοια στην Στερεά Ελλάδα από το αρμόδιο υπουργείο. Ζήτησε
τέλος, για λόγους απόλυτης διαφάνειας, σε μια επόμενη συνεδρίαση “να γίνουν γνωστά τα
κριτήρια ένταξης των προνοιακών ιδρυμάτων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις”.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα
ευαίσθητο πεδίο, ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως, παρά την αρχικά αντίθετη άποψή του, θα
δώσει τη θετική του ψήφο, με την προϋπόθεση να διεκδικηθεί ως Στερεά Ελλάδα μεγαλύτερη
επιχορήγηση για τις προνοιακές της δομές.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την κατανομή της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020, ποσού 70.000,00 €, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ ΦΕΚ.ΕΙΔΙΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ-
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ν.Π.Ι.Δ

2106/07-07-2016
Τεύχος Β΄ 25 8.000 ευρώ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ»-

ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ν.Π.Ι.Δ
2106/07-07-2016

Τεύχος Β΄ 60 5.000 ευρώ

ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ «ΔΙΑΚΟΝΙΑ

ΑΓΑΠΗΣ»-ΘΗΒΑ Ν.Π.Ι.Δ. 2080/06-07-2016
Τεύχος Β΄ 30 6.000 ευρώ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΩΝ (Ο.Χ.Ε.Κ.)- ΘΗΒΑ

Ν.Π.Ι.Δ 2219/18-07-2016
Τεύχος Β΄ 15 6.000 ευρώ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
«ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Ν.Π.Ι.Δ.
2106/07-07-2016

Τεύχος Β΄ 15 4.000 ευρώ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΓΕΡΟΝΤΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” ΘΗΒΑ

Ν.Π.Ι.Δ. 4938/0511-2018
Τεύχος Β΄ 6.000 ευρώ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΚΑΙ
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ 4938/05-11-2018

Τεύχος Β΄ 2.500 ευρώ

ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ,

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
“ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΕΛΠΙΔΑ-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

Ν.Π.Ι.Δ. 4398/05-11-2018
Τεύχος Β΄ 5.000 ευρώ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ. 2219/18-07-2016
Τεύχος Β΄

80 5.000 ευρώ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ
ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ N.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

4467/30-12-2016
Τεύχος Β΄

2.000 ευρώ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ

ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 919

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 140891/4566/16-07-
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
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 920

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-
ΠΟΥΛΕΙΟ- ΜΠΑΛΕΙΟ &

ΤΡΙΓΚΕΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΙΤΕΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ 4015/17-11-2017
Τεύχος Β΄

60 10.000 ευρώ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
«ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ»-ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Ν.Π.Ι.Δ.
450/14-02-2018
Τεύχος Β΄

19 8.500 ευρώ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ,

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
(ΑΜΕΑ)Π.Ε.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ 3905/ 25-10-2019
Τεύχος Β΄

2.000 ευρώ

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
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων της “ΕΡΕΤΒΟ
Α.Ε.-ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.”)

Έγγραφο 138673/607/14-
7-2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπω

ν
364,56 130.000,00 87.094,48 42.905,52

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 364,56
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
από ρέμα Αρβανίτη Αγίας Βλαχέρνας έως διασταύρωση με επαρχιακή οδό Αγαλιανού-Σαρκινής»,
και κατακύρωση της σύμβασης προϋπολογισμού 1.100.000,00 με ΦΠΑ,της Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 129116/1988/06-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/6-07-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α

ΕΣΗΔΗΣ 88036, του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου από ρέμα Αρβανίτη Αγίας
Βλαχέρνας έως διασταύρωση με επαρχιακή οδό Αγαλιανού-Σαρκινής», προϋπολογισμού
1.100.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΡΟΥΜΠΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ»,
με Α/Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ:146220 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα ένα και
εξήντα τοις εκατό (51,60%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 921

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 13-5-2020
δημοπρασίας και κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 στην περιοχή
Κομποτάδων & Μεξιατών του Δήμου Λαμίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 124329/6873/13-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 2/8-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την
χειμερινή περίοδο 2019-2020 στην περιοχή Κομποτάδων & Μεξιατών του Δήμου Λαμίας»,
προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα δύο τοις εκατό (62%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 922

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90440 του υποέργου «Συντήρηση
Ηλεκτροφωτισμού & Σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» του
έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 129466/3931/09-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το από 7-07-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
90440, του διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & Σηματοδότησης
οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στην αποσφράγιση των
δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει τις προσφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων 1) «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ
Α.Τ.Ε.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 157646 και 2) «ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ»
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε. με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 156870, για τους λόγους που
αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.

3. Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ157591 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα έξι τοις εκατό (66,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 923

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδοστρώματος
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88373 και
κατακύρωση της σύμβασης,προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με ΦΠΑ, της Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 136812/2099/14-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 2/13-07-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α/Α

ΕΣΗΔΗΣ 88373, του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με ΦΠΑ, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».

2. Κατακυρώνει την σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με Α/Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 153352 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα έξι τοις εκατό (56,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης,

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 924

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο Συντήρηση οδικού δικτύου
περιοχής Δήμου Χαλκιδέων - Β’ Φάση» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ,της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 131748/4000/7-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση

οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Χαλκιδέων - Β’ Φάση», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με
ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600002), με
ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον

διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να
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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 από το 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.

 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 925

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89771 του έργου «Εργασίες
Συντήρησης & Αναβάθμισης στο δημοτικό στάδιο Χαλκίδας - Β’ Φάση»,προϋπολογισμού
108.711,21 € (προ ΦΠΑ),της Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138166/4222/14-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο Πρόεδρος έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις για το συγκεκριμένο έργο, αναφέροντας πως
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αυτό περιλαμβάνει εξειδικευμένες οικοδομικές εργασίες, οι οποίες αιτιολογούν και τη χαμηλή
έκπτωση.

Ο κ. Χρονάς συμφώνησε πως “οι προβλεπόμενες εργασίες είναι εξειδικευμένες… Έτσι
αιτιολογείται το 21 %”. Επιπλέον, δήλωσε πως ως παράταξη δεν έχουν αντίρρηση στην
κλήρωση μεταξύ των ισόβαθμων οικονομικών φορέων.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 8-07-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ

89771, του έργου: «Εργασίες Συντήρησης & Αναβάθμισης στο δημοτικό στάδιο Χαλκίδας - Β’
Φάση», προϋπολογισμού 108.711,21 € (προ ΦΠΑ), Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στην
αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Εξουσιοδοτεί την επιτροπή διαγωνισμού του έργου να διενεργήσει κλήρωση για την
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη μεταξύ των οικονομικών φορέων «ΛΑΜΠΑΚΗ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με
αρ. κατάθεσης ΕΣΗΔΗΣ 154698, και «ΜΟΥΤΡΙΧΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», με αρ. κατάθεσης
ΕΣΗΔΗΣ 154073, που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
είκοσι ένα τοις εκατό (21%) στην πρώτη θέση, κατά σειρά μειοδοσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 926

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90186 του υποέργου «Συντήρηση
επαρχιακής οδού Ψαχνά – Πολίτικα - Νεροτριβιά» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας»,προϋπολογισμού 910.000,00 €.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138525/4227/14-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 30-06-2020 (ολοκληρώθηκε στις 9-07-2020) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 90186, του υποέργου: «Συντήρηση επαρχιακής
οδού Ψαχνά - Πολιτικά - Νεροτριβιά», προϋπολογισμού 910.000,00 €, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής
- οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» με Α.Α.
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 156662, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.

3. Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 153834
και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα και εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (50,74%)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 927

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση
τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Μανδήλω από φερτά υλικά»,προϋπολογισμού
124.000,00 € με ΦΠΑ, της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 139497/2540/15-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
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α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών
έργων και καθαρισμός ρέματος Μανδήλω από φερτά υλικά», με κωδικό αριθμό 2016
ΕΠ56600000 ΣΑΕΠ566, με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016),

β) τους όρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης,
γ) τη διακήρυξη, την περίληψη διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που

απαρτίζουν τον φάκελο της τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση,
προϋπολογισμό, τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων),

δ) τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ, από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 ενάριθμο Κ.Α.2016 ΕΠ56600000.

2. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας:
α) δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει

συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα, ειδικότερα όπως:

- Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε., να γίνεται δεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει το άρθρο
3 παραγ 3.6 της διακήρυξης,

β) δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2α της
διακήρυξης),

γ) δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας», με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,

δ) δια της προϊσταμένης της, να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής
δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία
που θα διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι
κάτω από το όριο της 2ης τάξης, η επιτροπή θα γίνει τριμελής (3),

ε) δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της
μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την
αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί
καμία προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή
εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή
στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής,

στ) δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας», να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός
του προσωρινού αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό μειοδότη και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ 4.2ε της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 928

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου«Καθαρισμός,
άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Νηλέα & των
παραπόταμων αυτού», της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 136633/4163/13-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Καθαρισμός,

άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Νηλέα & των
παραποτάμων αυτού», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 12-11-2020.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 929

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3 πρακτικού - κατακύρωση αποτελέσματος του
ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια Καυσίμων και
Λιπαντικών των μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022”, συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 130909/4340/14-07-
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. 3/10-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης

προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών των μηχανημάτων έργων και
φορτηγών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, περιόδου 2020-2022”, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων προσωρινών
μειοδοτών.

2. Κατακυρώνει τον εν θέματι διαγωνισμό, ως ακολούθως:
- για το τμήμα 1 (πετρελαίο Diesel κίνησης), στην εταιρεία “ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΑΦΜ: 094275382), η οποία προσέφερε αναλυτικά τα εξής:

- για το τμήμα 2 (προμήθεια λιπαντικών), στην εταιρεία «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (ΑΦΜ: 800497675), η οποία προσέφερε αναλυτικά τα εξής:

Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

(%)

Ολογράφως Αριθμητικά

1 Πετρέλαιο Diesel
κίνησης 717.001,56

ΜΗΔΕΝ ΚΟΜΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

0,15%

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ CPV MONAΔA
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(Συσκευασία)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε δοχεία)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(Σε € χωρίς

ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

(Σε € χωρίς
Φ.Π.Α.)

1 SAE 75w/90 GLS 09211400-5 20 L 60 53,10 3.186,00

2 SAE 80W/90 GLS 09211400-5 20 L 60 33,30 1.998,00

3 SAE85W/140 09211400-5 20 L 30 34,50 1.035,00
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4 SAE No 68 09211600-7 20 L 120 19,70 2.364,00

5 SAE No 46 09211600-7 20 L 90 19,70 1.773,00

6
AFT TRANSMISSION
Για: SHM
NB,HYUNDAY,RAM,FRE
SIA,FOREDIL

09211600-7 20 L 45 32,40 1.458,00

7 TRANSMISSION FLUID
για NEW HOLLAND
LIEBHERR

09211600-7 20 L 60 33,45 2.007,00

8 DONAX
ATF :JCB,CASEW20C19
8HM 5NT1,4N,5NA,5NB

09211600-7 20 L 60
32,70 1.962,00

9 SAE 10w/30 09211000-1 5 L 60 10,40 624,00

10 SAE 10w/40 09211000-1 5 L 300 9,80 2.940,00

12 SAE 20w/50 09211000-1 20 L 90 29,70 2.673,00

13 SAE No 30 TO-4 09211600 20 L 120 28,10 3.372,00

14 Γράσο Νο 3 24951000-5 20 Kg 30 37,00 1.110,00

15 Γράσο Νο 3 24951000-5 5 Kg 45 10,30 463,50

16 Γράσο διαρκείας βάσεως
λιθίου

24951000-5 5 Kg 30 10,30 309,00

17 Αντιψυκτικό 24951311-8 20 L 150 1,70 255,00

18 Παραφλού 24951311-8 20 L 150 0,85 127,50

19 Αποσταγμένο νερό 24316000-2 4 L 120 0,20 24,00

20 Υγρά φρένων-DOT 4 09211650-2 1 L 120 2,90 348,00

21 Aντιπαγωτικό καυσίμων 24951310-1 1 L 450 4,30 1.935,00

22 Υγρό προστασίας
Βιοντίζελ

24951300-8 0,5 L 300 4,50 1.350,00

23 Aντιπαγωτικό φρένων 09211650-2 0,5 L 60 4,70 282,00

24 Στουπί 39525800-6 1 Kg 900 1,04 936,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 930

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Χρώματος
Διαγράμμισης 2020” της Π.Ε. Ευρυτανίας,με προϋπολογισμό 69.967,00 € με ΦΠΑ 24%.
β) της υπ’ αριθμ.22/2020 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια Χρώματος
Διαγράμμισης 2020” της Π.Ε.Ευρυτανίας.
γ) των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Χρώματος
Διαγράμμισης 2020”, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 135717/2089/10-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης

2020" της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 69.967,00 € με ΦΠΑ 24%».
2. Την υπ' αριθμ. 22/2020 μελέτη - τεχνικές προδιαγραφές.
3. Τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 931

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 27.680,60€ με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή- (Αριθμ. Διακήρυξης: 14/125931/4184/30-6-2020),της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 137804/4487/15-07-
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. 1/14-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των
υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και την αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων “ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ” και “NO
LIMIT ΕΠΕ”, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του πρακτικού της επιτροπής.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την επιχείρηση “ΑΛΩΣ ΑΕΒΕ”
(ΑΦΜ: 09*******, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά), η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από
οικονομικής άποψης, ήτοι συνολικό ποσό 20.981,00 € με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) σε φυσικό
φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, η οποία θα του σταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 932

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.532,00€

ΦΠΑ 24% 7.807,68€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.339,68€
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 133658/480/08-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες κατολισθήσεις από την 5/7/2020) της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 133695/481/8-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα της 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. 133658/480/8-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες κατολισθήσεις από την 5/7/2020), με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων και
συγκεκριμένα:

Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88300 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή,
ιδιοκτησίας “ΦΙΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ”, για τον καθαρισμό των τεχνικών, την διευθέτηση των ομβρίων
υδάτων, τον καθαρισμό των ρείθρων στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς (πλησίον της ΤΚ Τιθορέας)
και στην Ε.Ο. Αμφίκλεια - ΧΚ Παρνασσού, προκειμένου να προστατευτούν οι χρήστες του
οδικού δικτύου και το δίκτυο υποδομών από ολοκληρωτική καταστροφή.

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. Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά
από την Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά
περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία
μηχανήματος.

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

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

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

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

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

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

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

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

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
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(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 933

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 135067/486/10-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 5/7/2020)της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 135156/487/10-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 135067/486/10-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 5/7/2020), με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

Β.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων:
1) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-118970 μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα

ερπυστριοφόρου και του υπ΄αριθμ. ΜΙΡ 6619 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ”, για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, τη διευθέτηση, τη διαμόρφωση της κοίτης και
των αναχωμάτων στον αποστραγγιστικό αύλακα στην περιοχή “Αμπέλια” της ΤΚ Κόμματος του
Δήμου Λαμιέων μέχρι την εκβολή του, προκειμένου να προστατευτούν οι αγροτικές ιδιοκτησίες
από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή, να διαφυλαχθεί το αγροτικό
εισόδημα των αγροτών της περιοχής και η δημόσια υγεία λόγω της δημιουργίας εστίας μόλυνσης
λόγω κουνουπιών.

2) Των με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και Ρ 45404, που αποτελούν το όχημα
μεταφοράς του ανωτέρω (1) μηχανήματος έργου στον τόπο της επέμβασης, ιδιοκτησίας
“ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ”.

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. της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς
διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά
κατηγορία μηχανήματος.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 934

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.133752/602/08-07-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή των
Δήμων Λιβαδειάς και Αλιάρτου-Θεσπιέων, από 08-07-2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 133759/603/8-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Φ.007.133752/602/8-07-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Λιβαδειάς και
Αλιάρτου-Θεσπιέων, από 8-07-2020, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

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

3. - Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση εργασιών:
α) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ.116115 μηχάνημα, τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου, ιδιοκτησίας

“Παππαλουκά Ιωάννη”, για τον καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στη θέση “Καψόρεμα”.

β) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 90496 μηχάνημα, τύπου μηχανικός εκσκαφέας (J.C.B), ιδιοκτησίας
Καρούζου Ευθυμίου, για τον καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά στην ευρύτερη περιοχή της
Τ.Κ. Δαύλειας του Δήμου Λιβαδειάς θέση “Κατοίκου”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 935

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 136108/496/13-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για καθαρισμό βλάστησης για την πρόληψη
δασικών πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 136129/497/13-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε πως “ονομάζονται έκτακτες ανάγκες βασικές λειτουργίες, όπως
αυτές του καθαρισμού της βλάστησης του Οδικού Δικτύου. Απρογραμμάτιστα και χωρίς
διαφάνεια, με απευθείας αναθέσεις και όχι διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτελούνται οι ανωτέρω
εργασίες”. Ως παράταξη κατακρίνουν αυτές τις πρακτικές, με τις οποίες είναι τελείως αντίθετοι,
και ψηφίζουν λευκό.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “οι συγκεκριμένες δαπάνες για τις αναγκαίες υπηρεσίες θα
μπορούσαν να γίνουν συγκροτημένα και με πρόγραμμα… Δεν είναι επείγουσες… Μπορούσαν να
προγραμματισθούν. Θα μπορούσαν, επίσης, να οργανωθούν διαγωνιστικές διαδικασίες, για να
αποφευχθούν οι αναθέσεις…”. Για ποιο λόγο η Π.Ε. Φθιώτιδας λειτουργεί με τον δικό της τρόπο,
με απευθείας αναθέσεις, σε αντίθεση με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες που κανονικά
διενεργούν διαγωνισμούς;

Σε αυτή τη βάση, ως παράταξη ψηφίζουν λευκό, ζητώντας παράλληλα συντονισμό και
περαιτέρω εξηγήσεις.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Σιαλμάς ψηφίζουν λευκό. Ο κ.
Αναγνωστάκης, με την αιτιολογία ότι “όλες αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε
έναν προγραμματισμό, καθώς δεν είναι επείγουσες. Μπορούσαν δε να αντιμετωπιστούν με
διαγωνιστικές διαδικασίες, ώστε να αποφευχθούν οι απευθείας αναθέσεις, ενώ δεν υπάρχει και
το ενιαίο στοιχείο στις Περιφερειακές Ενότητες, όπως άλλωστε έχει ήδη τονιστεί”. Οι κ.κ. Δούρος
και Σιαλμάς θεωρούν ότι “τα θέματα αυτά έπρεπε να έχουν προβλεφθεί και να υπάρχουν
κανονικές διαγωνιστικές διαδικασίες”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 136108/496/13-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για καθαρισμό βλάστησης, για την πρόληψη
δασικών πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της
Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121649 χορτοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα, του με

αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΕ-7920 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, για τον
καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας,
στην περιοχή του Δήμου Δομοκού και του Δήμου Λαμιέων, για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 83314 χορτοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα και του
με αριθμό κυκλοφορίας NIX-3154 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, για τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του
οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας στον Δήμο Καμένων Βούρλων και στον Δήμο
Λοκρών για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 χορτοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα και του
υπ΄αριθμ. ΒΙΝ - 5389 συνοδευτικού φορτηγού, ιδιοκτησίας “CERMA JANI του KOLI”, για τον
καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας,
στον Δήμο Λαμιέων, Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δήμο Λοκρών, για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

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

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

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

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

Ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος της Δ.Τ.Ε., δια των αρμοδίων υπαλλήλων,
λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο και τις επισημάνσεις των
εγγράφων, θα προγραμματίζουν την άμεση εκτέλεση των εργασιών στα αντίστοιχα τμήματα του
οδικού δικτύου και θα μεριμνούν για την λήψη όλων 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 την κρίση της Υπηρεσίας.

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 936

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 136046/493/13-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών
καθαρισμού αντιπυρικών λωρίδων την βελτίωση της δασικής οδοποιίας, της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 136057/494/13-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε πως “ονομάζονται έκτακτες ανάγκες βασικές λειτουργίες, όπως
αυτές του καθαρισμού της βλάστησης του Οδικού Δικτύου. Απρογραμμάτιστα και χωρίς
διαφάνεια, με απευθείας αναθέσεις και όχι διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτελούνται οι ανωτέρω
εργασίες”. Ως παράταξη κατακρίνουν αυτές τις πρακτικές, με τις οποίες είναι τελείως αντίθετοι,
και ψηφίζουν λευκό.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “οι συγκεκριμένες δαπάνες για τις αναγκαίες υπηρεσίες θα
μπορούσαν να γίνουν συγκροτημένα και με πρόγραμμα… Δεν είναι επείγουσες… Μπορούσαν να
προγραμματισθούν. Θα μπορούσαν, επίσης, να οργανωθούν διαγωνιστικές διαδικασίες, για να
αποφευχθούν οι αναθέσεις…”. Για ποιο λόγο η Π.Ε. Φθιώτιδας λειτουργεί με τον δικό της τρόπο,
με απευθείας αναθέσεις, σε αντίθεση με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες που κανονικά
διενεργούν διαγωνισμούς;

Σε αυτή τη βάση, ως παράταξη ψηφίζουν λευκό, ζητώντας παράλληλα συντονισμό και
περαιτέρω εξηγήσεις.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Σιαλμάς ψηφίζουν λευκό. Ο κ.
Αναγνωστάκης, με την αιτιολογία ότι “όλες αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε
έναν προγραμματισμό, καθώς δεν είναι επείγουσες. Μπορούσαν δε να αντιμετωπιστούν με
διαγωνιστικές διαδικασίες, ώστε να αποφευχθούν οι απευθείας αναθέσεις, ενώ δεν υπάρχει και
το ενιαίο στοιχείο στις Περιφερειακές Ενότητες, όπως άλλωστε έχει ήδη τονιστεί”. Οι κ.κ. Δούρος
και Σιαλμάς θεωρούν ότι “τα θέματα αυτά έπρεπε να έχουν προβλεφθεί και να υπάρχουν
κανονικές διαγωνιστικές διαδικασίες”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 136046/493/13-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, τον
καθαρισμό αντιπυρικών λωρίδων και την βελτίωση της δασικής οδοποιίας, με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 37135 μηχανήματος έργου, τύπου προωθητή γαιών

ερπυστριοφόρου (160 ΗΡ), ιδιοκτησίας “ΝΙΑΒΗ ΗΛΙΑ”, για τον καθαρισμό, την αποκατάσταση
και συντήρηση οδών που χρησιμεύουν ως αντιπυρικές λωρίδες προστασίας βορειοδυτικά της
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ΔΕ Μακρακώμης και στην περιοχή «Τσιρλιά», βόρεια της ΕΟ Σπερχειάδας-Πουγκακίων και στο
δασικό οδικό δίκτυο του Δήμου Μακρακώμης, του Δήμου Λοκρών και του Δήμου Αμφίκλειας -
Ελάτειας.

β) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤ-3885 φορτηγού και του ΜΕ-44637 μηχανήματος έργου,
τύπου διαμορφωτή γαιών, ιδιοκτησίας “ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ”, για τη διαμόρφωση των
ανωτέρω οδών και την μεταφορά των υπολειμμάτων της βλάστησης.

γ) Των με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και Ρ 45404, που αποτελούν τα οχήματα
μεταφοράς των ανωτέρω μηχανημάτων έργου των παραγράφων α & β, ιδιοκτησίας
“ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ”, στον τόπο των επεμβάσεων.

3.- 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. της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς
διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά
κατηγορία μηχανήματος.

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

4.- 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 Π.Π., οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Π.Π., λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των οδών και
τις επισημάνσεις των εγγράφων, θα προγραμματίζει την άμεση εκτέλεση των εργασιών στα
αντίστοιχα τμήματα του δασικού οδικού δικτύου και θα μεριμνά για την λήψη όλων των
απαιτούμενων μέτρων προστασίας, για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, την υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζομένων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 937
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ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με
τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’
αρ.282273/899/12-12-19 (ΑΔΑ:78Ι17ΛΗ-Ι6Ε) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για
την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και
πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στις 11-12-2019 στον Δήμο Ιστιαίας –Αιδηψού του
Νομού Ευβοίας λόγω της θεομηνίας “Διδώ”,της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 133577/4068/8-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “στην εισήγηση υπάρχει ανάμιξη ανάθεσης παροχής
υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ακόμη και καθαρισμοί ρεμάτων, που κατά την γνώμη του θα
μπορούσαν και έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα… Τα ποσά που αναφέρονται πλησιάζουν
τις 350.000 €, ποσό αναντίστοιχο με ανάλογα ποσά που διατέθηκαν το 2017 και το 2018 για
αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην ίδια περιοχή...”.

Πριν ψηφίσει, ζήτησε “αναλυτική περιγραφή των εργασιών που έγιναν και φυσικά
προσδιορισμό του πού έγιναν... Επίσης, οι εισηγήσεις της Π.Ε. Εύβοιας να έρχονται χωριστά, με
τον τρόπο που χρησιμοποιούν και οι άλλες Περιφερειακές Ενότητες”. Δεδομένου, όμως, ότι
πρόκειται για έκτακτες ανάγκες, δήλωσε πως ως παράταξη δίνουν θετική ψήφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις απολογιστικές δαπάνες για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του

υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και
ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 λόγω βροχοπτώσεων από την θεομηνία “Διδώ”, την 11-12-2019,
όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό σε €

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περ.Γουβών
λόγω της θεομηνίας “ΔΙΔΩ”
από 12/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΧΑΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21.817,80

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περ.Γουβών
Αγριοβότανο,Ελληνικά
λόγω της θεομηνίας “ΔΙΔΩ”
από 12/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34.162,00

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Βασιλικά,
Αγδίνες, Πππαδες, Αμέλαντες, Κερασιά,
Αγ. Άννα λόγω της θεομηνίας “ΔΙΔΩ”
από 12/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.160,00

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
Προμήθεια υλικών εξυγίανσης καθώς και
υλικών οδοστρωσίας για αποκ/ση
βατότητας ΕΟΔ λόγω της θεομηνίας
“ΔΙΔΩ”
από 12/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

64.513,03
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5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περ.Γουβών
Ελληνικών και καθαρισμός ποταμού
Γουβών λόγω της θεομηνίας “ΔΙΔΩ”
από 11/12/2019 έως 26/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.380,00

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περ.Γουβών
Ελληνικών και καθαρισμός ποταμού
Γουβών λόγω της θεομηνίας “ΔΙΔΩ”
από 11/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25.172,00

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
καθαρισμό ρεμάτων Γουβών και αποκ/ση
βατότητας ΕΟΔ περ.Γουβών Βασιλικών,
Αγριοβοτάνι λόγω της θεομηνίας “ΔΙΔΩ”
από 12/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ 80.190,80

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Γούβες-
Ελληνικά-Βασιλικά λόγω της θεομηνίας
“ΔΙΔΩ”
από 12/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29.140,00

9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Ασμήνιο-Γουβες-
Ελληνικά-Βασιλικά-Αγριοβοτάνι λόγω της
θεομηνία “ΔΙΔΩ”
από 12/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

42.798,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 938

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 133555/460/08-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 04-07-2020) της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.136022/472/11-07-
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. 133555/460/8-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις από 4-07-2020) της Π.Ε. Φωκίδας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν
οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), οι οποίες εκδηλώθηκαν από τις 4-7-2020 στην
περιοχή της Π.Ε. Φωκίδας.

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση εργασιών:
i. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 93455 εκσκαφέα, ΜΕ 4569 φορτωτή και του με αριθμό
κυκλοφορίας ΡΟ 8019 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε.”, για την άρση
καταπτώσεων και την αποκατάσταση κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Λιδωρικίου-Συκιάς-
Στρώμης.
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 114740 ισοπεδωτή γαιών, ΜΕ 108218 φορτωτή και του
ΑΜΕ 4277 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου Τοίχειο-Παλιοξάρι-Ποτιδάνεια-Στύλια-Μηλιά.
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iii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 51662 φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ”, για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Ιτέα-Γαλαξίδι-Πεντεόρια Αγία Ευθυμία.
iv. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 106480 εκσκαφέα-φορτωτή και ΜΕ 51294 φορτωτή,
ιδιοκτησίας “Β. & Γ.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ & Ε.ΜΕΛΙΣΤΑ Ε.Ε.”, στο οδικό δίκτυο Χάνι Φασούλα-
Παλιοξάρι και Ευπάλιο-Κλήμα-Παλαιομυλος.

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’ αριθμ. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για τη σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία
και εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 939

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 129572/394/09-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 05/07/2020),της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 137880/425/14-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.129572/394/9-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις από 05/07/2020) της Π.Ε. Ευρυτανίας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), οι οποίες εκδηλώθηκαν από τις 05.07.2020
στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ΜΕ 34462 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων.
(β) Του φορτηγού οχήματος ΚΗΑ 5896, ιδιοκτησίας “ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, για τον
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καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων.
(γ) Του ΜΕ 125098 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας

“ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στο Παπαρούσι.
(δ) Του ΜΕ 93872 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας “ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ

ΙΩΑΝΝΗ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.
(ε) Του ΜΕ 72750 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή και του φορτηγού

οχήματος ΚΗΑ 2685, ιδιοκτησίας “ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ”, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

(στ) Του ΜΕ 119746 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή και του
φορτηγού οχήματος ΑΙΚ 7541, ιδιοκτησίας “ΙΩΑΝΝΗ ΦΕΓΓΟΥΛΗ”, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου της ΤΚ Αλεστίων.

(ζ) Του ΜΕ 29503 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας “ΝΕΣΤΩΡΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς.

(η) Του ΜΕ 82468 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του φορτηγού οχήματος
ΚΗΑ 5553 και ΚΗΑ 6369, ιδιοκτησίας “ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ”, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

(θ) Του ΜΕ 34460 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας
“ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού.

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’ αριθμ. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 940

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.138224/637/14-07-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά, στην περιοχή της Δ.Ε. Ανθοχωρίου
του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση « Καναπίτσας », από 14-07-2020,της Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 139744/646/15-07-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Φ.007.138224/637/14-07-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον
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καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά, στην περιοχή της Δ.Ε. Ανθοχωρίου του Δήμου Λιβαδειάς,
Π.Ε. Βοιωτίας, στη θέση «Καναπίτσας», από 14-07-2020, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

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

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

α) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ.104177 μηχάνημα, τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου,
ιδιοκτησίας “ΑΦΟΙ Βόγλη του Παρασκευά”, για τον καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά και
κατασκευή αναχώματος και διευθέτηση προχωμάτων ενθεν και ενθεν του ρέματος, στην
ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Ανθοχωρίου του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση “Καναπίτσας”.

β) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ.130160 μηχάνημα, τύπου εκσκαφέα φoρτωτή (JCB), ιδιοκτησίας
“ΑΦΟΙ Βόγλη του Παρασκευά”, για τον καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά και κατασκευή
αναχώματος και διευθέτηση προχωμάτων ένθεν και ένθεν του ρέματος, στην ευρύτερη περιοχή
της Δ.Ε. Ανθοχωρίου του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση “Καναπίτσας”.

γ) Στο με αρ. κυκλ. ΒΙΚ 7110 μηχάνημα, τύπου Φορτηγό ανατρεπόμενο, ιδιοκτησίας
“ΑΦΟΙ Βόγλη του Παρασκευά”, για τον καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά και την κατασκευή
αναχώματος και διευθέτηση προχωμάτων ένθεν και ένθεν του ρέματος, στην ευρύτερη περιοχή
της Δ.Ε. Ανθοχωρίου του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση “Καναπίτσας”.

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

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

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

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

εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων) των
υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. (Κέντρα επιχειρήσεων, Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων,
συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από
την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 941

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 Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Αναστάσιος Χρονάς

Νικόλαος Μπέτσιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας αποτύπωσης της τροποποιήσης του δρομολογίου με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 του οριστικού
αναδόχου του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών, όπως εγκρίθηκε με την αρ. 12/2018 πράξη επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρ
ομών

Χιλιομετρική
απόσταση

σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

1

140
ΚΑΤΟΥΝΙΑ-
ΛΙΜΝΗ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 3800 ΤΑΞΙ 0 21,88 € 15,75 € 28,02%

ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23,63 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

140
ΛΑΠΙΝΑ-
ΛΙΜΝΗ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 1560 ΤΑΞΙ 0 28,02% 18,00 € 12,96 €

ΒΓΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΥΝΙΑ . ΑΠΟ
1/6/2020.
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