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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 4ης Αυγούστου 2020
Αριθμός Πρακτικού 29

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 4 Αυγούστου 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.)
152750/1099/30-07-2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 28/28-07-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
τεχνικών έργων και καθαρισμός Μόρνου ποταμού», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση
Τεχνικών Έργων και Καθαρισμός Ρεμάτων στις Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από Φερτά Υλικά»,
προϋπολογισμού 154.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δημοπράτησης του 90ου υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση
βλαβών - Κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του δήμου
Αγράφων», προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δημοπράτησης του 91ου υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση
βλαβών - Κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του δήμου
Καρπενησίου», προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση
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οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση του διαγωνισμού
του έργου: «Σήμανση - Ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»,
προϋπολογισμού 1.070.052,04 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη του έργου: «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας
Βίστριζας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων
για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής δήμου Στυλίδας (Βέλας, Δρυστελόρεμα,
Βλαχόκαμπος)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού Ι ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού
ποταμού και αποκατάστασης – Υποέργο 2», προεκτιμώμενης αμοιβής 421.050,85 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου:
«Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας», προϋπολογισμού 800.000,00 €, Π.Ε.
Φωκίδας.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας,
έτους 2020», προϋπολογισμού 53.760,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση του
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης 2020 για το τμήμα
μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € με
ΦΠΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1. διενέργειας ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) στατικής φύλαξης, υπηρεσίας
κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των Κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας και β)
υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης
του Κωπαϊδικού Πεδίου, για δύο έτη», συνολικού προϋπολογισμού 203.248,90€ με ΦΠΑ, και 2.
των όρων της σχετικής διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση: α) ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων στο
εσωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και
των Δ/νσεων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Ευβοίας, χρονικής
διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης [με δικαίωμα παράτασης
δυο (2) μηνών], σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση συμβάσεων για
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) συγκρότησης επιτροπής παραλαβής
ταχυδρομικών υπηρεσιών (εξ΄ αναβολής).
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 16ο: Καταργήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, και προκήρυξη
νέων, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 103716/1702 διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών, του άρθρου 33 του Ν.4412/2016.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 3ου πρακτικού 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.
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 143736/510/20-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασική πυρκαγιά στις 20-07-2020, στην Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου Δήμου Δελφών).
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 145865/681/22-07-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ», στις
22/07/2020.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 147954/695/24-07-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Άγιος
Βασίλειος», στις 24/07/2020.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
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μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
εφαρμογής “e-presence”, 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, ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και το τακτικό μέλος Βασίλειος Σιαλμάς. Μέσω “epresence” συμμετείχαν 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 μέσω της εφαρμογής “e-presence”:
1. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.
2. Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που κατέθεσαν
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Πατρίδα μας η
Στερεά», δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις τους και είναι οι
κάτωθι:
«Λαϊκή Συσπείρωση»
Εισηγητής: Αναστάσιος Χρονάς
Λαμία, 2-08-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

«Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και το καλοκαιρινό «νομοθετικό έργο» της
κυβέρνησης βάζουν στο στόχαστρο δικαιώματα των εργαζομένων και φορτώνουν το λαό με νέα
βάρη... την ίδια στιγμή που στηρίζουν απλόχερα τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Με ανεργία, απολύσεις και ανασφάλεια βρίσκονται αντιμέτωποι χιλιάδες εργαζόμενοι στην
Ελλάδα και την ΕΕ.
Το παρόν και μέλλον για τους λαούς προδιαγράφονται μαύρο, αν δεν αντιδράσουν…, αν δεν
βγουν στο προσκήνιο…, αν δεν καθορίσουν αυτοί τις εξελίξεις.
Τα αιρετά όργανα της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης και οι παρατάξεις που λειτουργούν
σε αυτά κρίνονται καθημερινά από το πως τοποθετούνται απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις…
Όσοι αποδέχονται, συγκαλύπτουν και συμβάλλουν σε αυτές τις εξελίξεις υποθηκεύουν την ζωή
και το μέλλον της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Ειδικά ζητήματα.

Εξειδικεύοντας, σαν “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”, ερωτήματα που έχουμε θέσει από καιρό στην
Οικονομική Επιτροπή και παραμένουν αναπάντητα… Θέτουμε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα,
που χρειάζονται απάντηση…. Δημιουργούν την ανάγκη τοποθέτησης όλων των παρατάξεων.
ΖΗΤΗΜΑ 1ον.

Αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με την μορφή απόφασης του Περιφερειακού Ταμείου,
τροποποιήσεις στην ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΓΕΦΥΡΑ.
Με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις αυξάνονται το φυσικό αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της
δομής.

4

ΑΔΑ: ΩΥΝΤ7ΛΗ-0Ε6

Το σχετικό κείμενο είναι εκτεταμένο και αποδεικνύει πως έχει διαμορφωθεί ένας άρτια
οργανωμένος μηχανισμός, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια αλλά λειτουργεί έξω από
κάθε έλεγχο του Περιφερειακού Συμβουλίου… Έχοντας αυτοτελή διοικητική διάρθρωση και
ξεχωριστό προϋπολογισμό…
Μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμιά ενημέρωση για όσα έγιναν από την συγκεκριμένη δομή… Δεν
γνωρίζουμε το τι θέλετε να προωθήσετε και πώς… Δεν υπήρξε καμιά δυνατότητα πρόσβασης για
έλεγχο στα παραδοτέα… Στο πώς καταρτίζονται οι πίνακες των ωφελούμενων… και ποιο
ποσοστό των διατιθέμενων πιστώσεων καταλήγει σε αυτούς που χρειάζονται κοινωνική στήριξη.
Οι παρατάξεις της πλειοψηφίας και της μείζονος αντιπολίτευσης, σε αγαστή συνεργασία, κρατούν
την λειτουργία της ΓΕΦΥΡΑΣ σαν επτασφράγιστο μυστικό, αν και οι αρμοδιότητες της σχετίζονται
με την κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας και την υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη… Σχετίζονται
με την ουσία της κοινωνικής πολιτικής που οφείλει να προωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο,
παίρνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του λαού…
Οι διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες που απαιτούμε, δεν εξασφαλίζονται με την ανάρτηση των
όποιων αποφάσεων ενός αυτοδιορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Σε αυτή την βάση, ζητούμε ολοκληρωμένη συζήτηση για την ΓΕΦΥΡΑ, την λειτουργία και την
αποτελεσματικότητά της… Ζητάμε τον διαχειριστικό της έλεγχο.
ΖΗΤΗΜΑ 2ον.

Στις 3 Μαρτίου 2020 ανακοινώσατε την ένταξη 15 πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης
8.175.749 για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας…
Σήμερα πέντε μήνες μετά διατυπώνουμε το ερώτημα:
Πόσοι και ποιοι υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα…;
Πότε και πως γίνεται ο έλεγχος για την τήρηση των υποχρεωτικών δεσμεύσεων, που
περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης;
ΖΗΤΗΜΑ 3ον.

Στις 30 του Ιούνη το Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου αποφάσισε να υποβάλει αίτηση
τροποποίησης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, προκειμένου να επεκταθεί το χρονοδιάγραμμα και να τροποποιηθεί το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης.
Με αυτή την αφορμή, ζητούμε ολοκληρωμένη ενημέρωση για την λειτουργία του ΚΥΕ…
Ζητάμε στοιχεία για την σύνθεση της υπηρεσίας που το υλοποιεί, τον πίνακα των ωφελουμένων
και φυσικά των δαπανών που έγιναν.
Σημειώνουμε, επίσης, την συναίνεση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ του
Περιφερειακού Ταμείου, που εκφράζεται σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύοντας την ορθότητα των
επιλογών σας σε συνεργάτες που σταθερά υποβοηθούν την άσκηση αντιλαϊκών - αντεργατικών
πολιτικών…».
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Χρονάς διεμήνυσε πως “η Οικονομική Επιτροπή συνδέεται
άμεσα με τη διαχείριση των παραπάνω ζητημάτων και πρέπει αυτά να ενταχθούν σε έναν
συγκεκριμένο προγραμματισμό, ώστε να αντιμετωπιστούν”.
Ανέφερε, επίσης, ότι “υπάρχουν εκκρεμότητες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την
αποτελεσματικότητα των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού
Συμβουλίου για εργασίες που υλοποιήθηκαν, αλλά δεν πληρώθηκαν”. Εκφράζοντας ανησυχία για
την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Επιτροπής, τη χαρακτήρισε “μόνο διεκπεραιωτική
και όχι πολιτική και ουσιαστικά προωθητική”.
Όσον αφορά στον καινούριο κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει εκδοθεί,
δήλωσε πως θεωρεί σκόπιμο να τον δουν εκεί.
Ο κ. Δούρος δήλωσε πως “από την πρώτη στιγμή συμμετείχαν ως καινούρια παράταξη
και στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, βάσει νόμου, και στον ΟΠΑΣΤΕ, που τους δόθηκε η
δυνατότητα, καθώς θεωρούν ότι πρέπει να ενημερώνονται για πράγματα που δεν γνωρίζουν ή
δεν έχουν την εμπειρία. Σίγουρα, ωστόσο, το πρώτο όργανο που παίρνει όλες τις αποφάσεις
είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο κι εκεί, εάν χρειαστεί, θα είναι πιο αναλυτικοί”.
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Ο κ. Αναγνωστάκης θέλησε να συνυπογράψει ως προς τη συνολική τοποθέτηση του κ.
Χρονά για τα ζητήματα που τέθηκαν παραπάνω, συμφωνώντας ότι “χρήζουν μιας περαιτέρω
ολοκληρωμένης διευθέτησης από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής”. Πράγματι, “θα πρέπει
να έχουν περισσότερα στοιχεία για τη δομή Γέφυρα, ενώ όσον αφορά στο Κέντρο Υποστήριξης
Επιχειρήσεων παρακολουθούν τη δουλειά που γίνεται από τα δελτία τύπου”. Τελειώνοντας,
συμφώνησε με την πρόταση του κ. Χρονά, να θεματοποιηθούν τα εν λόγω ζητήματα και να τα
κουβεντιάσουν ή σε μια επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ή σε επίπεδο
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο κ. Μπέτσιος, σε σχέση με τα θέματα που έθεσε ο κ. Χρονάς και ιδιαίτερα τη δομή
“ΓΕΦΥΡΑ”, τόνισε πως “ως παράταξη είναι τελείως αντίθετοι στη λειτουργία δομών που
βρίσκονται έξω από τον έλεγχο του Π.Σ. Δεν είναι πολιτικά ορθό, η Περιφέρεια να παραχωρεί
αρμοδιότητες σε άλλους φορείς και η ίδια να έχει τη χρηματοδότηση. Κατακρίνουν αυτή την
επιλογή και πρακτική. Συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χρονά, το θέμα της ΓΕΦΥΡΑΣ να
εισαχθεί για συζήτηση αυτοτελώς στο Π.Σ. ή στην Ο.Ε.”.
Με αφορμή, επίσης, αυτή τη συζήτηση ανέφερε ότι “συστήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας
ΑΝΔΙΑ. Με έκπληξη διαπίστωσαν ότι στο Δ.Σ. δεν συμμετέχει κανένα μέλος του Περιφερειακού
Συμβουλίου, όπως διαχρονικά γινόταν. Θεωρούν ότι με τέτοιου είδους πρακτικές υποβαθμίζεται ο
ρόλος του συμβουλίου”.
Στη συνέχεια, ο κ. Μπέτσιος αναφέρθηκε στο προ ημερήσιας διάταξης θέμα που
κατέθεσε για συζήτηση η παράταξή του «Πατρίδα μας η Στερεά» και αφορά στον Πρότυπο
Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου:
«Εκδόθηκε, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών, η αρ. πρωτ. 42071/6-7-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας του περιφερειακού
συμβουλίου» και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚΒ΄2938/17-7-2020.
Ως παράταξη, με την έναρξη της παρούσης αυτοδιοικητικής περιόδου, είχαμε θέσει το
θέμα τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ. Προτείναμε τη συγκρότηση
διαπαραταξιακής επιτροπής, προκειμένου να μελετήσει το θέμα και να υποβάλει προτάσεις. Αυτό
δεν έγινε με ευθύνη της περιφερειακής αρχής. Τώρα το υπουργείο, ύστερα από γνώμη της
ένωσης περιφερειών, εξέδωσε τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας. Το πολιτικό ερώτημα που
προκύπτει είναι το εξής:
Ο κ. Περιφερειάρχης και τα μέλη του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας, που συμμετέχουν στην
ΕΝΠΕ, ποια άποψη κατέθεσαν στα όργανά της και με τίνος εξουσιοδότηση; Σχετική απόφαση του
συμβουλίου μας δεν υπάρχει».
Σε αυτό το σημείο παρενέβη ο κ. Δούρος, με αφορμή αυτά που είπε ο κ. Μπέτσιος για
όσους συμμετέχουν και στην ΕΝΠΕ. Ανέφερε, δηλαδή, ότι “στη γενική συνέλευση που θα γίνει
τον Σεπτέμβριο θα τεθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν στα Περιφερειακά Συμβούλια. Συνεπώς,
καμία συζήτηση ή συναίνεση από την ΕΝΠΕ δεν υπήρξε μέχρι στιγμής”.
Ο κ. Χρονάς διαφώνησε, ισχυριζόμενος πως “υπάρχει συγκεκριμένη εισήγηση της ΕΝΠΕ
που μνημονεύεται στο διατακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου”.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αρχικά στον Πρότυπο Κανονισμό του Περιφερειακού
Συμβουλίου “από τον οποίο δεν δεσμεύονται επί της ουσίας, όσο από αυτά που προβλέπονται
από τη σχετική νομοθεσία”. Μίλησε, επίσης, για τον βαθμό που τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ
καταθέτουν θέσεις αυτοτελώς ή παραταξιακά και σε τι βαθμό κατ΄εξουσιοδότηση του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Όσον αφορά στη «Γέφυρα» και το «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων», δήλωσε πως
“δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ. Ωστόσο, η βούληση, η πολιτική αντίληψη και οι αρχές της Περιφερειακής Αρχής είναι να
είναι απόλυτα ανοιχτοί σε όλα τα επίπεδα για ενημέρωση, συζήτηση και σε κάποιες περιπτώσεις
για κοινές αποφάσεις”.
Μετά τις απαντήσεις του κ. Περιφερειάρχη, ο κ. Μπέτσιος έκανε τις παρακάτω
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παρατηρήσεις:
α. «Μετά τη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ και τις προτάσεις που θα κατατεθούν για τον
κανονισμό λειτουργίας του Π.Σ., υπάρχει δυνατότητα να εξετάσουν ως Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας τον
κανονισμό.
β. Η κριτική στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας δεν έχει να κάνει με την πολιτική
βούληση που μπορεί, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης να έχει για την αντιμετώπιση διαφόρων
θεμάτων, αλλά με αυτόν καθ΄ αυτόν τον κανονισμό, η ισχύς του οποίου ξεπερνά κατά πολύ τη
θητεία των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης».
Οι κ.κ. Χρονάς και Αναγνωστάκης σχολίασαν την πολιτική τοποθέτηση του κ.
Μπέτσιου και όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω.
Ο κ. Αναγνωστάκης, συγκεκριμένα, εξέφρασε την ευαρέσκειά του αναφορικά με τις
δηλώσεις του κ. Περιφερειάρχη, ότι δηλαδή “ο κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού
Συμβουλίου είναι πρότυπος και όχι δεσμευτικός και ότι η διάθεση της Περιφερειακής Αρχής είναι
όλα να βρίσκονται σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας”.
Υπό την έννοια αυτή, ομοίως ζήτησε τη θεματοποίηση των ζητημάτων που ανέφερε ο κ.
Χρονάς, ώστε να έχει και το Περιφερειακό Συμβούλιο την εικόνα που πρέπει. “Θα ήταν, επίσης,
χρήσιμο για κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο να έχει εικόνα των δράσεων της Περιφέρειας, για να
μπορεί να είναι όχι μόνο χρήσιμος, αλλά και αποτελεσματικός”.
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 α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2020-2021, τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν»,
προϋπολογισμού 73.840,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ανάγκη διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού
τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν στην
Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στις επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν μετά τις
τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
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 975
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2020-2021, τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν»,
προϋπολογισμού 73.840,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 152526/2619/30-072020 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:
Α) Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων
σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα
άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν», προϋπολογισμού 73.840,70 €
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Β) Τους όρους του διαγωνισμού, όπως αναφέρονται στο σχέδιο της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 976
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 154769/2623/3-082020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς χαρακτήρισε “αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού”. Αναρωτήθηκε,
ωστόσο, “γιατί η εν λόγω σύμβαση έχει διάρκεια μόνο ως τις 13/09”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας έως 13/9/2020, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη σε 24ωρη βάση των αναγκών
μεταφοράς επιβεβαιωμένων κρουσμάτων προς τα ξενοδοχεία καραντίνας, που έχουν ορισθεί σε
κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και των ασυμπτωματικών
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τα Νοσοκομεία και Κ. Υ της Π.Στ.Ε., προς τους ιδιωτικούς
χώρους καραντίνας σε όλη την χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
σύμφωνα με τις οδηγίες και τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης και
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ

Οδηγών αυτοκινήτων κατηγορίας Β΄ ( ΙΧΕ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
Δύο (2)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 977
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 28/28-07-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 28/28-07-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 978
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
τεχνικών έργων και καθαρισμός Μόρνου ποταμού», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 150521/2766/29-072020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Δούρος δήλωσε πως “πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και το θέμα των αντισταθμιστικών από την ΕΥΔΑΠ”.
Ο κ. Αναγνωστάκης κατέθεσε τον προβληματισμό του για το συγκεκριμένο ζήτημα και
ζήτησε να μάθει, “εάν υπάρχει κάποια επικοινωνία της Περιφέρειας με την ΕΥΔΑΠ για τη
διαχείριση υδάτινων πόρων ”.
Ο Πρόεδρος ανέφερε πως “βρίσκονται σε επαφή με την ΕΥΔΑΠ τόσο για το θέμα του
Μόρνου, όσο και για το θέμα του Ελαιώνα της Άμφισσας”, με τον κ. Δούρο να επισημαίνει ότι
“πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα που πρέπει να τα δουν ξεχωριστά”.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως για το συγκεκριμένο έργο συνεργάστηκαν πολύ καλά η
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Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας με την ΕΥΔΑΠ. “Είναι ένα αναγκαίο έργο που πρέπει να γίνει,
προκειμένου να διασφαλιστεί η γύρω περιοχή, αλλά και το συνολικό έργο”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και
καθαρισμός Μόρνου ποταμού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, με
κωδικό αριθμό 2016ΕΠ56600000 της συλλογικής απόφασης 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) Την διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.
δ) Τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
ΣΑΕΠ066.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του
Διαγωνισμού.
3. Εξουσιοδοτεί τον αναπληρωτή προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε. Φωκίδας να προβεί στην
κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής που
θα διενεργήσει τη δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς
και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
αν διεξαχθεί μεν, δεν κατατεθεί όμως καμία προσφορά.
4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, δια του αναπληρωτή
Προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις
διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κ.λ.π., ειδικότερα όπως:
 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 2,
παραγ. 2.3 της διακήρυξης.
 Με σχετική απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου ΔΤΕ, να γίνεται δεκτό το
αίτημα του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής
προσφοράς, όπως ορίζει το άρθρο 3, παραγ. 3.6 της διακήρυξης.
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συμμετεχόντων,
άρθρο 4, παραγ. 4.1.α της διακήρυξης.
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, άρθρο 4, παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης
 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές,
της ημέρας και ώρας της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού, άρθρο 4, παραγ. 4.1.ι της διακήρυξης
 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άρθρο
4 παραγ 4.2α της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών, άρθρο 4, παραγ 4.2.γ της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, και να
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού διαγωνισμού», άρθρο 4, παραγ 4.2. δ της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιηµένα
δικαιολογητικά και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού και να
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνίας», άρθρο 4, παραγ 4.2 .ε της διακήρυξης.
 Να μεταθέσει με απόφασή του 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
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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, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Να κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, να
ειδοποιεί και να παρέχει πρόσβαση, μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο
σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις,
άρθρο 4, παραγ 4.3 της διακήρυξης,

προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη, να ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 979
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση
Τεχνικών Έργων και Καθαρισμός Ρεμάτων στις Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από Φερτά Υλικά»,
προϋπολογισμού 154.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 150530/2767/29-072020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση Τεχνικών
Έργων και Καθαρισμός Ρεμάτων στις Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από Φερτά Υλικά», Π.Ε.
Φωκίδας, προϋπολογισμού 154.000,00 € με ΦΠΑ, 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 154.000,00 € με ΦΠΑ, από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566, ενάριθμο Κ.Α.2016 ΕΠ56600000.
2. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, δια του αναπληρωτή
Προϊσταμένου 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 του Προϊσταμένου ΔΤΕ, να γίνεται δεκτό το αίτημα του προσφέροντα
για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει το άρθρο 3, παραγ 3.6
της διακήρυξης.
3. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας:
- 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),
- δια του αναπληρωτή προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε. Φωκίδας, 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,
- δια του αναπληρωτή προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε. Φωκίδας να διενεργήσει την
διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών
Έργων της 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
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(3),

- δια του αναπληρωτή προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε. Φωκίδας, 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,
- δια του αναπληρωτή προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε. Φωκίδας, 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 980
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δημοπράτησης του 90ου υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση
βλαβών - Κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του δήμου
Αγράφων», προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149379/2265/28-072020 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:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια
του δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600008), με
τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του Ν.4412/16, κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016).
β) Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της,
να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:
 Να προβεί στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της Επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), η Επιτροπή
διαγωνισμού θα είναι (3) τριμελής.
 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και τη μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, εάν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με
το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και
να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από
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τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.
 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, το σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της
διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού σε όλους
τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός
ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.i) της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά (ή Υ/Δ
οψιγενών μεταβολών), να του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και
να τον καλεί για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της
διακήρυξης.
4. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια
κλήρωσης, σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς
τιμή (ισότιμες).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 981
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δημοπράτησης του 91ου υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση
βλαβών - Κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του δήμου
Καρπενησίου», προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 147244/2224/24-072020 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:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αποκατάσταση βλαβών - Κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια
του δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600008), με
τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του Ν.4412/16, κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016).
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β) Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της,
να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:
 Να προβεί στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της Επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), η Επιτροπή
διαγωνισμού θα είναι (3) τριμελής.
 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και τη μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, εάν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με
το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και
να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.
 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, το σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της
διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού σε όλους
τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός
ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.i) της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά (ή Υ/Δ
οψιγενών μεταβολών), να του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και
να τον καλεί για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της
διακήρυξης.
4. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια
κλήρωσης, σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς
τιμή (ισότιμες).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 982
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση του διαγωνισμού
του έργου: «Σήμανση - Ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»,
προϋπολογισμού 1.070.052,04 € με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 133591/2037/23-072020 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 88042, του έργου: «Σήμανση - Ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.070.052,04€ με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΔΕ».
2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΔΕ», με Α/Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 147199 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης πενήντα επτά τοις εκατό (57,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 983
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη του έργου: «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας
Βίστριζας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.146221/8161/2307-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/21-07-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 90755, του έργου με τίτλο: «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της
παλαιάς γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, που
αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς των
υποψηφίων αναδόχων.
2. Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων: α) “Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α.
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ”, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 159060 και β)
“ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ ΟΕ”, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 159938, για τους λόγους που
αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.
3. Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα: “ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 159499 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης πενήντα και εξήντα έξι τοις εκατό (50,66%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 984
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων
για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής δήμου Στυλίδας (Βέλας, Δρυστελόρεμα,
Βλαχόκαμπος)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138668/7704/27-072020 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. 2/23-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων
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και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής δήμου Στυλίδας (Βέλας,
Δρυστελόρεμα, Βλαχόκαμπος)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που
αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ».
2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία τοις εκατό (53,00%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 985
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού Ι ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού
ποταμού και αποκατάστασης – Υποέργο 2», προεκτιμώμενης αμοιβής 421.050,85 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3378/149127/27-072020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως παράταξη “διερωτώνται πόσες μελέτες θα χρειαστούν, για
να προσδιοριστούν επιτέλους η ρύπανση του Ασωπού ποταμού και τα αναγκαία έργα για την
αντιμετώπισή της… Μετράνε μέχρι τώρα 3 τουλάχιστον μελέτες…,1 του Υπουργείου και 2 της
Περιφέρειας, που ποτέ δεν έμαθαν τα αποτελέσματά τους…
Τώρα είναι σε διαδικασία διαγωνισμού για μια ακόμη μελέτη, χωρίς πουθενά να φαίνεται
πως παίρνουν υπόψη ό, τι προηγήθηκε. Με το 6σθενές χρώμιο και με τον έλεγχο ρύπανσης των
υπογείων υδάτων της περιοχής.
Γνωρίζουν, επίσης, την πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής για τη δημιουργία
βιομηχανικού πάρκου στην περιοχή, που σημαίνει αλλαγή χρήσεων γης και προετοιμασία
υποδομών, προκειμένου να εγκατασταθούν ανέξοδα οι βιομήχανοι…”.
Με αυτή τη λογική ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως παράταξη διαφωνούν με τη διαδικασία
που ακολουθείται και έχουν διαφορετική αντίληψη για το θέμα του Ασωπού. Επειδή, επίσης,
θεωρούν πως “αυτή η μελέτη μπορεί και πρέπει να γίνει από δημόσιο φορέα”, απέχουν από την
ψηφοφορία σχετικά με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Ο κ. Αναγνωστάκης ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση για την εν λόγω μελέτη.
Συγκεκριμένα θέλησε να μάθει, “εάν έρχεται να συμπληρώσει κάποιο πεδίο, που δεν έχει
καλυφθεί, ή έχει να κάνει με κάποιο άλλο αντικείμενο”.
Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι “πρόκειται για διακριτά αντικείμενα. Δεν υπάρχει κάποια έλλειψη
που συμπληρώνεται. Μπορούν δε να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις, ώστε να φανούν
ξεκάθαρα τα αντικείμενα που περιλαμβάνει η καθεμιά από τις τρεις μελέτες”.
Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε πως ως παράταξη καταψηφίζουν την εισήγηση, με την αιτιολογία
ότι “η συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι συμβατή με το project του Ασωπού”. Ζήτησαν, επίσης, από
την υπηρεσία να τους αποστείλει το καταστατικό - σύσταση της εταιρείας που προτείνεται ως
προσωρινός μειοδότης και τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού. Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Τεχνικών έργων Π.Ε. Βοιωτίας απάντησε αμέσως, ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά του μειοδότη
υποβάλλονται στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Συνεπώς, θα επανέλθουν πριν την έγκριση
του 2ου πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Αναγνωστάκης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του.
Αναγνώρισε πως το έργο του Ασωπού είναι ένα έργο κομβικής σημασίας για την ευρύτερη
περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Παρόλα αυτά τον προβληματίζουν αφενός αυτές οι επιπλέον
μελέτες, αφετέρου η έλλειψη μιας στοχευμένης διαδικασίας. Σε αυτή τη βάση δήλωσε πως η
παράταξη «Στερεά Υπεροχής» απέχει από την ψηφοφορία.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. Ι/27-07-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α/Α
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ΕΣΗΔΗΣ 90624, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διερεύνησης
ρύπανσης Ασωπού ποταμού και αποκατάστασης – Υποέργο 2», προεκτιμώμενης αμοιβής
421.050,85 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συμμετοχής - οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.
2. Αναδεικνύει
προσωρινό
μειοδότη
την
Ένωση
Οικονομικών
Φορέων:
«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με α/α προσφοράς 158813 και ποσοστό έκπτωσης 66,20%, ήτοι
σύνολο προσφοράς άνευ ΦΠΑ 114.770,31 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 986
ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου:
«Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας», προϋπολογισμού 800.000,00 €, Π.Ε.
Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 141542/2585/17-072020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Δούρος αναφέρθηκε συνοπτικά στο ιστορικό του έργου και στην εμπλοκή του
Δήμου Δωρίδας σε αυτό. Στη συνέχεια, κατέθεσε τα παρακάτω ερωτήματα:
“Γιατί αποχώρησε ο πρώτος εργολάβος που πήρε το έργο; Γιατί σταμάτησε το έργο; Γιατί
οι αμμοληψίες έγιναν δωρεάν, μολονότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο;” τονίζοντας πως το εν
λόγω θέμα θα επανέλθει για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Για τους παραπάνω λόγους, ο κ. Δούρος δήλωσε πως ψηφίζει λευκό.
Ο κ. Σιαλμάς ζήτησε να μάθει, “εάν το έργο έχει ξεκινήσει κι αν έχει υλοποιηθεί ένα μέρος
του”. Συγχρόνως, κατέθεσε τον προβληματισμό του για την μεγάλη παράταση που ζητά η
υπηρεσία και πρότεινε τη σύντμηση της ημερομηνίας μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ο Πρόεδρος, αφού έδωσε κάποιες περαιτέρω διευκρινίσεις, δήλωσε πως μοιράζεται τον
ίδιο προβληματισμό με τον κ. Σιαλμά. “Εάν θέλουν, ωστόσο, να δώσουν ένα στίγμα μιας καλώς
εννοούμενης αυστηρότητας όπως και της βούλησής τους τα έργα να προχωρούν γρήγορα και
απερίσπαστα, μπορούν να μικρύνουν το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και, εφόσον συντρέξουν
αντικειμενικοί λόγοι, να το ξαναδούν στο τέλος του έτους”.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, ως παράταξη συμφωνούν με την παράταση…
Ζητούν, όμως, “να γίνει παρέμβαση πολιτική για τις καθυστερήσεις στα δημόσια έργα με
υπαιτιότητα της αρχαιολογίας…, που δυστυχώς έχει ελλιπή σύνθεση και περιορισμένες τεχνικές
δυνατότητες”.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την πρόταση του Προέδρου για σύντμηση της
προτεινόμενης ημερομηνίας, η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Χορηγεί παράταση της προθεσμίας εργασιών του έργου: «Προστασία διαβρωμένων
ακτών παραλίας Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, αναδόχου “Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΔΕ”, με
αναθεώρηση που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του, μέχρι 31-12-2020, σύμφωνα
με την παρ.8α του αρθ. 147 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 987
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας,
έτους 2020», προϋπολογισμού 53.760,00€ με ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 143202/2173/22-072020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

16

ΑΔΑ: ΩΥΝΤ7ΛΗ-0Ε6

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/22-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2020», προϋπολογισμού 53.760,00€ με ΦΠΑ, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ».
2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ», με
ποσό προσφοράς 38.737,60 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 988
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση του
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης 2020 για το τμήμα
μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € με
ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 149609/2432/2807-2020 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
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/23-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης 2020
για το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των
αναδειχθέντων προσωρινών μειοδοτών.
2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής
(81630/1413/08-05-2020 Διακήρυξη, ΑΔΑΜ: 20PRO006673340 2018-05-08), στους κάτωθι
οικονομικούς φορείς:
α) για την ΟΜΑΔΑ Α - ΕΡΓΑΣΙΕΣ: (Εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

έργου, φορτηγών αυτοκινήτων και υπερκατασκευών) στο “Μηχανουργείο συνεργείο αυτοκινήτων
οχημάτων, ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, που ήταν η μοναδική προσφορά με ποσοστό
έκπτωσης 13% - ποσού 64.379,99€ με Φ.Π. Α .
β) για την ΟΜΑΔΑ Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: (μηχανικών και μηχανολογικών ανταλλακτικών
μηχανημάτων έργου, φορτηγών αυτοκινήτων και υπερκατασκευών), στην “ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ &
ΣΙΑ Ο.Ε.”, που ήταν η μοναδική προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 13% - ποσού 62.640,00 € με
ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 989
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1. διενέργειας ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) στατικής φύλαξης, υπηρεσίας
κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των Κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας και β)
υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης
του Κωπαϊδικού Πεδίου, για δύο έτη», συνολικού προϋπολογισμού 203.248,90€ με ΦΠΑ, και 2.
των όρων της σχετικής διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 150219/3946/2807-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Ο κ. Αναγνωστάκης έκανε κάποιες διευκρινιστικές παρατηρήσεις και ζήτησε ενημέρωση
για την ύπαρξη ή μη προσωπικού στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας, που θα
μπορούσε να επιτελέσει τον ρόλο της φύλαξης. Επίσης θέλησε να μάθει, “εάν υπάρχει
προηγούμενο ιστορικό δολιοφθορών και ποιος είναι ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας”.
Ο Πρόεδρος παρείχε διευκρινίσεις επί του θέματος, επιβεβαιώνοντας το κακό ιστορικό
δολιοφθορών και το γεγονός ότι ο κύριος όγκος της δαπάνης αφορά στην στατική φύλαξη των
κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας.
Στη συνέχεια, ο κ. Σιαλμάς κατέθεσε ερωτήματα σχετικά με το “εάν τα επιμέρους κτίρια
της Περιφέρειας στους υπόλοιπους νομούς έχουν αντίστοιχη φύλαξη και σχετικά με τη διάρκεια
της συγκεκριμένης σύμβασης”.
Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργολαβία
ενοικίασης εργαζομένων… Μορφή ιδιωτικοποίησης”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
Α) Τη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των: α) Κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας και β) Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου», στην Π.Ε. Βοιωτίας»,
συνολικού προϋπολογισμού 203.248,90 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας α)
Κ.Α.Ε. 073.0899.01 και β) K.A.E. 073.5429.01, του ΕΦ 05.073.
Η σχετική πίστωση του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΑΕ 0899
Για το έτος 2020, ποσό 23.880,64 €
Για το έτος 2021, ποσό 80.847,96 €
Για το έτος 2022, ποσό 56.856,30 €
ΚΑΕ 5429
Για το έτος 2020, ποσό 6.500,00 €
Για το έτος 2021, ποσό 20.832,00 €
Για το έτος 2022, ποσό 14.332,00 €
Β) Τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και
παρακολούθησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 990
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση: α) ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων στο
εσωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και
των Δ/νσεων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Ευβοίας, χρονικής
διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης [με δικαίωμα παράτασης
δυο (2) μηνών], σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση συμβάσεων για
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) συγκρότησης επιτροπής παραλαβής
ταχυδρομικών υπηρεσιών (εξ΄ αναβολής).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 143700/4311/2007-2020 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
1. Εγκρίνει:
Α) Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων στο εσωτερικό
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(CPV64110000-0: Ταχυδρομικές Υπηρεσίες), για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης και του
ΚΕΣΥ Νομού Ευβοίας, χρονικής διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης [με δικαίωμα παράτασης δυο (2) μηνών], σύμφωνα με το άρθρο 107 του
Ν.4412/2016 «Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76
παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.» (ΑΦΜ 094026421 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, Δ/νση
Απέλλου 1, Αθήνα Τ.Κ 10188) και
B) την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικής αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (48.573,30 €).
2. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας, αποτελούμενη
από τους κάτωθι υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
α) Λαγουδάκη Ελένη, ως πρόεδρο
β) Φεργάδη Άννα, ως μέλος
γ) Μαμμής Χρήστος, ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη:
α) Μπαζώτη Μαρία, ως αναπληρωματικό πρόεδρο
β) Μπέλου Ευαγγελία, ως μέλος
γ) Αθανασίου Μαρία, ως μέλος
Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής.
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 206, 207, 208, 209 & 213 του Ν.4412/2016.
Επίσης, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί, ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων.
O ανάδοχος υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
παρούσας, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού (ΣΥΜΒΑΣΗ), προσκομίζοντας
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αφορά στην παραπάνω σύμβαση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 991
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149921/4815/28-072020 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:
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α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1

2

3

4

5

6

7

ΑΦΜ: 045434922

ΦΟΡΤΑΤΟΣ Θ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

546,26

14/22-07-2020

652,53

37/22-07-2020

2.052,08

79/22-07-2020

26.809,52

10994/17-07-2020

533,64

7/23-07-2020

396,64

14/23-07-2020

1.440,82

13/23-07-2020

1.729,75

73/27-07-2020

ΑΦΜ: 053003034
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ:057263799
ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜ.& ΣΙΑ
ΟΕ
ΑΦΜ:082681393
ΓΙΑΝΚΑ ΜΕΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΦΜ:163845027
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Δ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ:032394482
ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ:073966616
ΤΕΚΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ

8

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΑΦΜ: 117659268

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

19SYMV005585715

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005576333

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529169

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005835067

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529298

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529241

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529247

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

19SYMV005529290

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 992
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 16ο: Καταργήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, και προκήρυξη
νέων, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 103716/1702 διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών, του άρθρου 33 του Ν.4412/2016.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 150168/2436/28-
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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, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους στην ως άνω εισήγηση πίνακες, τις
καταργήσεις δρομολογίων και την προκήρυξη νέων, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 103716/1702
διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, του άρθρου 33 του Ν.4412/2016,
για την ανάθεση υπηρεσιών με μίσθωση, μέσω δημόσιας σύμβασης κατάλληλων μεταφορικών
μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας από τον τόπο κατοικίας
τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων,
από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 μέχρι τη λήξη και του σχολικού έτους 2022-2023.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 993
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 3ου πρακτικού 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.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149912/4440/28-072020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε πως “μετά τη συζήτηση που έγινε στην προηγούμενη
συνεδρίαση της Ο.Ε. για τα μαθητικά δρομολόγια και εφόσον δεν προκύπτει κάποιο νεώτερο
στοιχείο ψηφίζουν ναι στην εισήγηση”. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι έλαβαν απόφαση, τα πρακτικά
με τις θέσεις που διατυπώθηκαν να διαβιβαστούν στην ΕΝΠΕ.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 3/23-07-2020 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 24-07-2020) 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, που αφορά στην αξιολόγηση των νέων αιτήσεων
συμμετοχής στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, που υποβλήθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό.
2. Αποδέχεται την αίτηση συμμετοχής του κάτωθι οικονομικού φορέα (σύμφωνα με το
σκεπτικό του ως άνω πρακτικού) και την ένταξή του στο αντίστοιχο μητρώο, ως ακολούθως:

Α/Α

Προμηθευτής

Αριθμός
απάντησης

Ημερομηνία και
ώρα απάντησης

1

ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

181836

13/07/2020
12:54:10

Κατηγορία
(Μεταφορικό
μέσο)

Δ

όπου η κατηγορία Δ υπηρεσιών μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξη «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», είναι:
Δ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ - ΤΑΞΙ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 994
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ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 147252/2509/28-072020 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 Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (φορέας 071), οικονομικού έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
και τις επισκευές για τα
ΜΕ133079ΙΧ & ΚΥ453
εκχιονιστικά μηχανήματα,
ΚΥ7411 φορτωτή,
ΜΕ121635ΙΧ ισοπεδωτή και
ΚΗΥ9373 φορτηγού,
οχήματα –μηχανήματα έργου
της ΔΤΕ της ΠΕΕυρυτανίας,
που εντάσσονται στο
ενάριθμο 2016ΕΠ56600007
της ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη προβλέψιμων
βλαβών οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2020»
σύμφωνα με την 27/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
και τις επισκευές για τα
ΜΕ93851ΙΧ φορτωτή και
ΚΗΥ9400 εκχιονιστικού,
οχημάτων – μηχανημάτων
έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας,
που εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη προβλέψιμων
βλαβών οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2020»
σύμφωνα με την 27/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

03.071.
9459.01

Διάφορα Έργα

679,00

483.218,14

477.512,10

5.027,04

03.071.
9459.01

Διάφορα Έργα

1.105,00

483.218,14

478.191,10

3.922,04

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 995
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ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149431/4429/28-072020 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 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:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

1

καταβολή ποσού
στον Νικόλαο Λαγό
του Παύλου στα
πλαίσια εξώδικης
επίλυσης διαφοράς
σύμφωνα με την
858/2020 απόφαση
της Οικονομικής
Επιτροπής της
ΠΣΕ που αφορά σε
αποζημίωση
αποκατάστασης
ζημιάς στο
αυτοκίνητο του
δικαιούχου λόγω
κακής κατάστασης
του οδοστρώματος
Έγγραφο
141815/214/17-72020 της Νομικής
Υπηρεσίας της
ΠΣΕ

02.02.073.
0892.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

Δαπάνες για
δικαστικές
αποφάσεις

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

64.894,29
140,34

140,34

97.153,87

97.153,87

32.119,24

64.894,29

32.119,24

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

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
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1

2

δαπάνη παροχής
υπηρεσιών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6117 που είναι εντ.
στο υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.20202021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
141120/4366/16-72020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας
δαπάνη
προμήθειας υλικών
για την επισκευή
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6117 που είναι εντ.
στο υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες

02.02.071.
9459.01

Διάφορα
έργα.

434,00

02.02.071.
9459.01

Διάφορα
έργα.

310,00
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3

4

συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.20202021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
141125/4367/16-72020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας
δαπάνη παροχής
υπηρεσιών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
121124 που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.20202021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
143004/4420/20-72020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας
προμήθεια
διπλόσυχνου
Γεωδαιτικού GPS
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ
Εύβοιας.
20REQ006881510
Έγγραφο
99275/2970/17-62020 της ΔΤΕ

02.02.071.
9459.01

Διάφορα
έργα.

186,00

02.02.071.
9749.01

Προμήθεια
μηχανικού
και λοιπού
κεφαλαιουχικ
ού
εξοπλισμού
που δεν
κατονομάζετ
αι ειδικά.

15.000,00

39.800,00

24.800,00

0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 996
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ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 149872/2433/2807-2020 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 από τον ειδικό
Φορέα 073 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

Α/Α

1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πληρωμή
δαπάνης για
την επισκευή
του
χρηματοκιβωτίο
υ στο ΚΤΕΟ της
Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών
της Π.Ε.
Φωκίδας

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0869
.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

470,00

15.334,82

13.138,46

1.726,36

470,00

15.334,82

13.138,46

1.726,36

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 997
ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 114779/3052/2807-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως
κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια υλικών
για το πρόγραμμα
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων,
σύμφωνα με τον

Κ.Α.Ε.

02.05.073.524
4. 01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κ.λ.π

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1.196,06

25.000,00

22.600,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

2.400,00
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2

3

4

Ν.3852/2010 και τις
αρ. διατάξεις
9977/65938 και
4125/84778.
Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια
υλικών(γάντια,
βελόνες,σύριγγες,μά
σκες φιαλίδια
αίμοληψίας , κλπ) για
το πρόγραμμα
ΟΣΔΕ, σύμφωνα με
τον Ν.3852/2010 και
τις αρ. διατάξεις του
Ν. 4412/2016.
Κάλυψη δαπάνη στα
πλαίσια του έργου
Ανειλημμένες
υποχρεώσεις
δαπανών για
αποζημιώσεις
αξιολογητών του
μέτρου112-Νέοι
Γεωργοί πρόσκληση
2014 του ΠΑΑ 20072016, σύμφωνα με
τον Ν.3852/2010 και
την αρ.
1900/199793/10-102019 έγγραφο του
Υ.Π.Α.Α.Τ.
Κάλυψη
συμπληρωματικής
δαπάνη για την
φύλαξη των
αντλιοστασίων της
Κωπαΐδας,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1,

02.05.073.524
3. 01

Δαπάνες
εφαρμογής
προγράμματος
Ο.Σ.Δ.Ε

1.986,96

2.500,00

0,00

2.500,00

02.05.071.941
5. 01

Αποζημιώσεις
οργάνων
εποπτείας και
ελέγχου

1.503,00

1.503,00

0,00

1.503,00

02.05.073.542
9 .01

Λοιπές
γεωργικές
δαπάνες
(οργανισμός
Κωπαΐδας)

3.472,00

1.191.493,96

985.567,62

1.220.496,96

1.008.167.62

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

8.158,02

205.926,34

212.329,34

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 998
ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 149914/4814/28-072020 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 ψηφίζουν ως παράταξη όλες τις παρακάτω δαπάνες, πλην
εκείνης με α/α Β.3, ύψους 89.536 €, την οποία θεωρούν “χωρίς αντίκρισμα στις ανάγκες της
περιοχής”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
Εγκρίνει:

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

ΚΑΕ

Περιγραφή
ΚΑΕ

Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων
Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού Δ/νσης
Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε.
(Περιλαμβάνεται το
ποσό αποζημίωσης
των ΙΔΟΧ -δίμηνη
απασχόληση) - 7ος8ος/2020
Δαπάνη δικαστικής
απόφασης (16/2020
Απόφαση
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Λαμίας) της εταιρείας
‘STAR CHANNEL
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω
ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716 και
0717

Α/Α

1

2

02.01.073.0892.
01

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

46.430,17

100.000,00

6.619,16

93.380,84

250,00

256.071,31

195.486,03

60.585,28

3.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.063,48

66.266,81

42.017,55

24.249,26

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3.000,00

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων

Έγγραφο
78673/121/4-5-2020
Γραφείο Νομικής
Υπηρεσίας Π.Ε.
Εύβοιας

02.01.073.0899.
01

3

Δαπάνη για πάγιο
τέλος Εθνικού
Κτηματολογίου των
ακινήτων της Π.Σ.Ε.

Δαπάνη προμήθειας
εξοπλισμού
διενέργειας
εξετάσεων
υποψήφιων
τεχνικών
επαγγελμάτων
4

5

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

02.01.073.1729.
01

Προμήθεια
κάθε είδους
μηχανικού και
λοιπού
εξοπλισμού

Έγγραφο
96385/508/27-5-2020
Δ/νση Βιομηχανίας
Ενέργειας &
Φυσικών Πόρων
20REQ006741206
2020-05-21
Δαπάνη επιστροφής
αδιάθετου ποσού
από πιστώσεις
Προγράμματος
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας
στην

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων
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βαμβακοκαλλιέργεια
έτους 2019
Έγγραφο
12117/175593/15-72020 Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης &
Τροφίμων
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

53.743,65

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δαπάνη για το έργο
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΝΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟΛΑΡΥΜΝΑ”
1

2

ΚΑΕ

Περιγραφή ΚΑΕ

02.01.071.9771.
01

Εκτέλεση
συγκοινωνιακώ
ν έργων.

Έγγραφο 98965/5387/29-52020 Γεν. Δ/νση Αναπτ.
Προγ. Περιβ. & Υποδομών
20REQ006784877 2020-0529
Δαπάνη για το έργο
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΛΑΜΙΑΣ-ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝΜΕΞΙΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΡΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ”

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2.690.505,22

1.755.505,22

935.000,00

2.616.976,79

1.472.509,24

335.000,00

02.01.071.9771.
01

Εκτέλεση
συγκοινωνιακώ
ν έργων.

600.000,00

Έγγραφο 118976/6500/236-2020 Γεν. Δ/νση Αναπτ.
Προγ. Περιβ. & Υποδομών

3

20REQ006905397 2020-0623
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
"TOUREST (WATER
MANAGMENT FOR
SUSTAINABLE ADRION
COASTAL AREAS)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "TOUREST"
ΠΟΥ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
"INTERREG ADRION" ΚΑΙ
ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ,
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
Π.Δ.Ε.

02.01.071.9899.
01

Λοιπές
δαπάνες
( Έργα
Περιφέρειας )

89.536,54

4.089.486,03

Έγγραφο 1323/147757/247-2020 Δ/νση
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

1.024.536,54

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 999
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 145227/8117/22-072020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600010 Υποέργο 19 (έκτακτες ανάγκες 2020), των Εντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α

1.

2.

3.

Τίτλος Έργου

Ειδικός Φορέας

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας,
για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της Δ.Ε. Μαρτίνου
του Δήμου Λοκρών
από 19/06/2020 έως 21/06/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας, για την συνδρομή
στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών
19/06/2020 έως 20/06/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας, για την συνδρομή
στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της Δ.Ε. Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών
19/06/2020 έως 20/06/2020

Ανάδοχος

Ποσό

2014ΕΠ56600010

ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.579,20€

2014ΕΠ56600010

CERMA JANI του
KOLI

1.767,00€

2014ΕΠ56600010

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.457,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1000
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 143736/510/20-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δασική πυρκαγιά στις 20-07-2020, στην Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου Δήμου Δελφών).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 145913/519/23-072020 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
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Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 143736/510/20-07-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική
πυρκαγιά στις 20-7-2020, στην Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου Δήμου Δελφών), 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 (πυρκαγιά), που
εκδηλώθηκε τις 20/7/2020 στην περιοχή της Π.Ε. Φωκίδας, στην Τοπική Κοινότητα
Πολυδρόσου.
3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση των κάτωθι
περιγραφόμενων εργασιών:
i. Με αριθμό κυκλοφορία ΑΜΕ 5790 φορτηγού - υδροφόρας, ιδιοκτησίας “ΘΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΥ”, για τη συνδρομή στην πυρκαγιά.
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας φορτηγού - υδροφόρας ΑΜΕ 3787, ιδιοκτησίας “ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ Ο.Ε.”, για τη συνδρομή στην πυρκαγιά.
4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας που θα βεβαιώσει η
Πυροσβεστική Υπηρεσία ανά μηχάνημα έργου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2138/2412-2019 (πρακτ. 41/18-12-2019, ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών
εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(β) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για τη σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(γ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(γ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.
(γ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(γ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(γ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία
και εργασία του μηχανήματος.
(γ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1001
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 145865/681/22-07-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ», στις
22/07/2020.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 146265/683/23-072020 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. 145865/681/22-07-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
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Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ», στις
22/07/2020, 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 (πυρκαγιά),
που εκδηλώθηκε στις 22/07/2020 στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση
«Καραμέτ» της Π.Ε. Βοιωτίας.
3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση των κάτωθι
περιγραφόμενων εργασιών:
α) Του με αρ. κυκλ. ME 121684 οχήματος (UNIMOG βυτίο - πιεστικό 3.5 tn), ιδιοκτησίας
“Καρρά Χαράλαμπου”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ»
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
β) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 93838 οχήματος (UNIMOG βυτίο - πιεστικό 3.5 tn), ιδιοκτησίας
“Βιέννα Χριστίνας”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ»
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
γ) Του με αρ. κυκλ. ME 88664 οχήματος (Μηχανικός εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Βιέννα Χριστίνας”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ»
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
δ) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 93839 οχήματος (Μηχανικός εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Γκώνια Ιωάννη”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση
«Καραμέτ» της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
ε) Του με αρ. κυκλ. ΙΗΗ 5013 οχήματος (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας “Γκώνια
Ιωάννη”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις
22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ» της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
στ) Του με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1450, οχήματος (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας
“Σταμπόλη Αγγελου”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ»
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
ζ) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 135992 οχήματος (UNIMOG βυτίο - πιεστικό 3.5 tn ), ιδιοκτησίας
“Μάρκου Δημητρίου”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ»
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
η) Του με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1363, οχήματος (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας
“Κουτσούμπα Κωνσταντίνου”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση
«Καραμέτ» της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
θ) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 104194, οχήματος (Φορτωτής Ερπυστριοφόρος), ιδιοκτησίας
“Κωτσαδάμ Λουκά”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ»
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
κ) Του με αρ. κυκλ. ΒΙΚ 3743, οχήματος (Φορτηγό μεταφοράς μηχ/τος), ιδιοκτησίας
“Κωτσαδάμ Λουκά”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Καραμέτ»
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 2136
(πρακτ. 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,
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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
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 1002
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 147954/695/24-07-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Άγιος
Βασίλειος», στις 24/07/2020.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 148005/699/24-072020 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. 147954/695/24-07-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Άγιος
Βασίλειος», στις 24/07/2020, με την οποία αποφασίστηκαν:
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 (πυρκαγιά),
που εκδηλώθηκε στις 22/07/2020 στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Άγιος
Βασίλειος» της Π.Ε. Βοιωτίας.
3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση των
κάτωθι περιγραφόμενων εργασιών:
α) Του με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1363 οχήματος (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας
“Κουτσούμπα Κωνσταντίνου”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς

33

ΑΔΑ: ΩΥΝΤ7ΛΗ-0Ε6

που εκδηλώθηκε στις 24/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Άγιος
Βασίλειος» της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
β) Του με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1450 οχήματος (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας
“Σταμπόλη Άγγελου”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Άγιος
Βασίλειος» της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
γ) Του με αρ. κυκλ. ΒΙΚ 3743 οχήματος (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας
“Κωτσαδάμ Λουκά”, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 22/07/2020, στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λιβαδειάς, στη θέση «Άγιος
Βασίλειος» της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 2136
(πρακτ. 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
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 1003
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 3379/149140/27-072020 και 3375/149055/27-07-2020 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως επιμένουν ως παράταξη στην έγκαιρη τακτοποίηση των
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οικονομικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας… Στην αναλυτική κατά περίπτωση χρέωση των
αναθέσεων… “Οι εισηγήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν ενιαία για όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες…”.
Για τελευταία φορά, συνεπώς, δεν εκφράζουν αντίρρηση στην εν λόγω συγκεντρωτική
εισήγηση.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600012, των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:
Α/Α

1.

2.

Α/Α

1.

2.

3.

4.

Τίτλος Έργου

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη συνδρομή της
στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στην Τ.Κ Προσηλίου της Δ.Ε
Χαιρώνειας του Δ.Λιβαδειάς την 21/06/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη συνδρομή της
στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στην Τ.Κ Προσηλίου της Δ.Ε
Χαιρώνειας του Δ.Λιβαδειάς την 21/06/2020
Τίτλος Έργου

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν
στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Βοιωτίας την
04/04/2020-08/04/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν
στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Βοιωτίας την
04/04/2020-08/04/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν
στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Βοιωτίας την
04/04/2020-08/04/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν
στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Βοιωτίας την

Ειδικός Φορέας

Ανάδοχος

Ποσό

2014ΕΠ56600012

ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΒΟΓΓΛΗ

434,00

2014ΕΠ56600012

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

434,00

Ειδικός Φορέας

Ανάδοχος

Ποσό

2014ΕΠ56600012

ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΒΟΓΓΛΗ

434,00

2014ΕΠ56600012

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.356,80

2014ΕΠ56600012

ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

223,20

2014ΕΠ56600012

ΚΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

830,80
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04/04/2020-08/04/2020

5.

6.

7.

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν
στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Βοιωτίας την
04/04/2020-08/04/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν
στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Βοιωτίας την
04/04/2020-08/04/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν
στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Βοιωτίας την
04/04/2020-08/04/2020
Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν
στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Βοιωτίας την
04/04/2020-08/04/2020

2014ΕΠ56600012

ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.938,80

2014ΕΠ56600012

ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

620,00

2014ΕΠ56600012

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

830,80

2014ΕΠ56600012

ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

620,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1004
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
Φάνης Σπανός

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αριστείδης Τασιός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Αναστάσιος Χρονάς
Νικόλαος Μπέτσιος
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