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Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
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: Ουρανία Ντριβαλά
: 22313-54707, 706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 25ης Αυγούστου 2020
Αριθμός Πρακτικού 30

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 25 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,(από την έναρξη μέχρι και το 2ο
έκτακτο θέμα της συνεδρίασης και από το 21ο τακτικό θέμα έως το 50ο ) και προεδρεύοντος (από
το 1ο τακτικό θέμα μέχρι το 20ο και από το 51ο τακτικό θέμα έως τη λήξη της συνεδρίασης) του κ.
Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’
αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η) ,δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)
167081/1192/20-08-2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης
από 1006 έως 1080, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 29/04-08-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α535/2020 απόφασης του Στ΄
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης
των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Ν.
Ευρυτανίας με θέμα: « Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-ρυζιού-
ελιών και είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το Νομό Ευρυτανίας»,προϋπολογισμού 36.344,48€ με ΦΠΑ, που
αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικές και Οικονομικές
Προσφορές, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος 2020" της
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 67.709,60€ με ΦΠΑ 13%.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τα έτη 2020-2021»,προϋπολογισμού 74.400,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για τα έτη 2020-2021», προϋπολογισμού
74.356,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και
αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
74.313,20 € με ΦΠΑ 24% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
«Προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, για τις ανάγκες του Ε.Π
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) της Π.Ε. Εύβοιας, περιόδου 2015-2016, προϋπολογισμού 316.819,48 €
με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε.
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙΙ και κατακύρωση του διεθνούς, ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού -
εκτυπωτών, περιόδου 2020-2021, της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 34.800,00 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1, 2 & 3 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων
της Π.Ε. Φθιώτιδας» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού
120.000,00 € με ΦΠΑ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 16ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια άλατος 2020" της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Παράταση μίσθωσης αποθήκης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από Κ.Α.Π., έτους 2020.

ΘΕΜΑ 20ο: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021, στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση
βλαβών -κατασκευή τεχνικών Τροβάτο-Όρια Νομού της Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού
64.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα – Τριπόταμος από χ.θ.
2+000 έως χ.θ. 6+000», προϋπολογισμού 399.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Τεχνικά - ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Νέου Αργυρίου - Όρια νομού - Γέφυρα Αυλακίου»,
προϋπολογισμού 495.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του από 03-08-2020 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής
Διαγωνισμού επί της αιτιολόγησης του κόστους της προσφοράς του 1ου μειοδότη της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας
ποταμού Ξηριά επί της Ο.Ε. 77 Χαλκίδας -Ιστιαίας »προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,
του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 26ο: Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τον Ν. 4605/2019 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για το
υποέργο/παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων του Κηφισού
ποταμού», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών
στους δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικού Πεδίου), μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση τεχνικών έργων σε
επαρχιακούς χωμάτινους δρόμους (Κονιάκος-Φράγμα, Δροσοχώρι-Επτάλοφος, Μακρινή-Ελαία,
Δάφνος-Διχώρι)», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου«Βελτίωση συνδετήριου οδικού κόμβου
περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας»,προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού 3
Νεοχώρι Υπάτης - Πύργος - Περιστέρι - Μεσοχώρι», προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης
οδοστρώματος και διαμόρφωση πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ. Κωνσταντίνο με τον
οικισμό Αγνάντης από: Χ αρχή=400116, Ψ αρχή=4289469 έως Χ πέρας=402486, Ψ πέρας=
4285258», προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (Κομποτάδες,
Μεξιάτες, Λουτρά Υπάτης, Αργυροχώρι, Αμαλώτα)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δημοπράτησης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή
κυκλοφοριακού κόμβου στην επαρχιακή οδό Λαμίας - Κομποτάδων - Μεξιατών - Λουτρών
Υπάτης και σύνδεση με τη νέα γέφυρα Κωσταλεξίου», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό
δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019»,προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή - συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων
ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανάθεση της μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικές
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μελέτες ανάδειξης - ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού
400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 15-5-2020
δημοπρασίας και κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου
Καμένων Βούρλων(Βοάγριος και ρέματα εντός του Δήμου»,προϋπολογισμού 74.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού 1 της δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κοίτης και
αναχωμάτων ρέματος “Τρανή Σούδα” περιοχής Μώλου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού μελέτης
61.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών
στον κόμβο της Αγίας Μαρίνας»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 42ο: Αποζημίωση αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του υποέργου:
«Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας)
στη Λαμία», προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,του έργου: «Επισκευή,
συντήρηση και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στον
χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου - Μαρμάρων, νομού Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη»,
προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής
ασφάλειας περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Καθαρισμός,
άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμών Γεράνια, Σηπιάδας &
των παραποτάμων αυτών», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών
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στην Εθνική Οδό 77, περιοχής Δήμου Ιστιαίας (τμήμα Βασιλικά – Ελληνικά – Ιστιαία – Λ.
Αιδηψού), συνολικού προϋπολογισμού 15.170.000,00 € με Φ.Π.Α. με ενάριθμο
2018ΕΠ86600002, που περιλαμβάνει δέκα (10) υποέργα, συμπεριλαμβανομένου και του εν
θέματι ως 6ου υποέργου, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου:«Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. Φωκίδας» υποέργο «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού μελέτης 410.000,00 €.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση: του υπ’ αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά
έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 7.558.624,55€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού Συστήματος
Αγορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση των πρακτικών 4, 5, 6 & 7 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας τα έτη 2020-2021/2021-2022»,
συνολικού προϋπολογισμού 6.949.683,00 € άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών 139891/4542/15-7-
2020).

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση 6ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση για τα τμήματα Β & Γ της
διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 1.294.352,00 € με ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 54ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071), Οικονομικού Έτους
2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 55ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός
Φορέας 071), ΟικονομικούΈτους2020, για δαπάνες, έργα, μελέτες,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 56ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός
υπολόγου, οικονομικού έτους 2020, δεκτικούΚΑΕ0719, 0722,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 57ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073)
και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους
2020, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.



7

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 59ο: 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 60ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 158130/563/06-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της Δ.Κ. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών από την 6/8/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159192/569/9-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 9/8/2020).

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 161155/589/11-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 9/8/2020).

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.153761/726/31-07-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-
Θεσπιέων, στην θέση «Λούτσα» στις 31/07/2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. Φ.007.159180/748/08-08-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων αντιμετώπισης πυρκαγιάς, στην Τ.Κ. Άσκρης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων,
στην θέση «Κοιλάδα των Μουσών» στις 08-08-2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. Φ.007.159216/756/09-08-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων
Διρφύων - Μεσσαπίων και Δ. Χαλκιδέων του Νομού Ευβοίας, από 09-08-2020.

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. Φ.007.160671/768/11-08-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Δ.Ε. Δηλεσίου του Δήμου
Τανάγρας, στη θέση “Ακτή Πλάκας Δηλεσίου”, από 11/08/2020.

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. Φ.007.160149/762/10-08-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στον καθαρισμό του ποταμού Κηφισού, περιοχής της Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου του
Δήμου Λιβαδειάς, και στον καθαρισμό του Οδικού δικτύου Λιβαδειάς - Ανάληψης - Κυριακίου,
από κατολισθήσεις, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, από 08-08-2020.

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
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χρήση 2020 (δασική πυρκαγιά 15-07-2020) της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 (καθαρισμός βλάστησης, πρόληψη δασικών πυρκαγιών & βελτίωση της οδικής
ασφάλειας) της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 71ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 (δασική πυρκαγιά στην Τ.Κ. Πολύδροσου 20-07-2020) της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 158241/489/09-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 7/8/2020).

ΘΕΜΑ 73ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 160233/539/10-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από
βροχοπτώσεις και πλημμύρες στις 9/8/2020, στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων –
Μεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 74ο: Κατάρτιση - επεξεργασία - προέλεγχος του ταμειακού απολογισμού, οικονομικού
έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”,
και συμμετείχαν ως εξής :στην αίθουσα συνεδριάσεων,στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Αριστείδης Τασιός .
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος
Βουρδάνος ,τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,Μαρία Αναγνώστου,
Χρήστος Δούρος,Βασίλειος Σιαλμάς,Δημήτριος Αναγνωστάκης,Κατερίνα Μπατζελή ,Αναστάσιος
Χρονάς .
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
3.Ο κ.Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.
4.Ο κ.Αντώνιος Βούλγαρης ,Περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης “Ελεύθερη Στερεά”,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.
5.Η κ.Βασιλική Μαυροειδή,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε.Διοικητικού-
Λογιστικού, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
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Με την έναρξη της συνεδρίασης,ο Πρόεδρος,κ.Σπανός αναφέρθηκε με μία συνοπτική
περιγραφή σε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στο μέτωπο των καταστροφών της Π.Ε.Εύβοιας,στις
ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί από πλευράς Περιφερειακής Αρχής και Κεντρικής
Κυβέρνησης και τέλος δήλωσε ότι στέλνοντας άμεσα την ολοκληρωμένη εισήγησή του για το
ζήτημα των φυσικών καταστροφών στις παρατάξεις θα δοθεί σε όλους η δυνατότητα να θέσουν
τις προτάσεις τους και να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη συζήτηση επί του θέματος στην
ερχόμενη δια ζώσης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε
στις ενέργειες που έχουν γίνει σε επίπεδο κοινωνικής μέριμνας για τους ανθρώπους που
έμειναν χωρίς στέγη όπως για παράδειγμα ενεργοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για
προσφορά κατοικίας,διανομή γευμάτων,εμφιαλωμένου νερού και σε επίπεδο αποκατάστασης
ζημιών όπου έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη δύναμη από πλευράς μηχανημάτων έργου και
μηχανικών οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς στο μέτωπο των καταστροφών ,έχοντας αναλάβει την
τεχνική επίβλεψη ,παρακολουθούν και καταγράφουν για να γίνεται αφενός σωστά το έργο της
αποκατάστασης αφετέρου να υπάρχει οργανωμένος έλεγχος ως προς την οικονομική διάσταση
του συγκεκριμένου αντικειμένου.Τέλος,ανέλυσε τις επαφές της Περιφερειακής Αρχής με τα
τέσσερα συναρμόδια Υπουργεία,τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από πλευράς τους
ούτως ώστε να υλοποιηθούν όσα μέτρα έχουν εξαγγελθεί, καθώς και όσα δεν έχουν ακόμη
ανακοινωθεί.

Μετά την ενημέρωση από τον προεδρεύοντα για τα μέτρα στήριξης και υποδομών στην Εύβοια
μετά τις πλημμύρες Αύγουστο 2020 –θέμα το οποίο θα συζητηθεί και εκτενώς στο επόμενο
Π.Σ. ,η κα Μπατζελή έλαβε τον λόγο και τόνισε τα εξής:
«Πρώτον: Θέλω να πιστεύω ότι την ολοκληρωμένη εισήγηση σας με μέτρα στήριξης των
πολιτών, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αλλά και των ουσιαστικών παρεμβάσεων σε
υποδομές και αντιπλημμυρικά έργα θα την έχουμε πολύ νωρίτερα από την σύγκλιση του Π.Σ. στις
3-09. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκές χρονικό διάστημα να τις επεξεργαστούμε και να
προτείνουμε και ως παρατάξεις έργα και παρεμβάσεις που θα συνδιαμορφώσουν μια κοινή και
συναινετική πρόταση της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της Π.Ε. της Ευβοίας.
Δεύτερον: Διερωτώμαι το κατά πόσο σκεφτήκατε- δηλαδή το κατά πόσο έχετε την πολιτική
βούληση από τον θεσμικό σας ρόλο- στις συναντήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και
τεχνικές υπηρεσίες ,που έχετε αυτό το χρονικό διάστημα, να ζητήσετε την παρουσία των άλλων
παρατάξεων και να προτείνετε μια διαπαραταξιακή επιτροπή που θα συμμετέχει στην διεξαγωγή
όλων αυτών των διαδικασιών, χωρίς φυσικά να εμποδίζει τον θεσμικό σας ρόλο αλλά και εκείνου
του Π.Σ. Ένας Περιφερειάρχης στην θέση σας θα το επεδίωκε για πολλούς και διαφόρους
λόγους…
Τρίτον: Κατά την επίσκεψη του στην Εύβοια ο Υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε 4 έργα ύψους
περίπου 240εκ. ευρώ, έργα τα οποία έχουν αποφασιστεί από προηγούμενες ΠΑ, αλλά λόγω
τεχνικών προβλημάτων ,περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και έλλειψης πόρων, δεν είχαν
προχωρήσει. Έργα τα οποία είναι σημαντικά για την ΠΕ Ευβοίας αλλά και για την περιφέρεια
γενικότερα. Ο προβληματισμό μας είναι η ωρίμανση των μελετών των έργων αυτών, αλλά και
κυρίως η χρηματοδότηση τους. Γνωρίζετε ότι στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ΠΔΕ 2021-25,η
ΠΣΤΕ θα λάβει περίπου τα 259 εκ. ευρώ κυρίως από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπ.
Υποδομών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα καλύψει μονοδιάστατα την
Π.Ε. Ευβοίας και θα αφήσεις τις άλλες Π.Ε. εκτός και χωρίς πόρους .Πρέπει να απαιτηθούν τα
έργα αυτά της Ευβοίας να γίνουν με επιπρόσθετους πόρους και να υπάρχει μια αναλογικότητα
της κατανομής τους ανά Π.Ε., βάση των μεγάλων έργων υποδομών που απαιτούνται ή που
έχουν μέχρι τώρα ανακοινωθεί ,όπως αυτό του άξονα Ιτέας-Γαλαξιδίου, αλλά και άλλων. Φυσικά
η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει συνολικά και με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2021-
27,συζήτηση την οποία και αναμένουμε…».

Ο κ. Δούρος τοποθετήθηκε επισημαίνοντας ότι διανύοντας το δεύτερο έτος στην τοπική
αυτοδιοίκηση η νυν Περιφερειακή Αρχή οφείλει να πιέζει ως προς την ολοκλήρωση των τόσο
σημαντικών έργων που αφορούν πλημμύρες ,πυρκαγιές σε όλες τις Π.Ε.και ιδιαίτερα σε μία
τόσο πολύπαθη περιοχή όπως είναι ο Νομός Εύβοιας,διότι έχουν εντοπιστεί τεράστιες
αστοχίες,πολυετείς καθυστερήσεις και ελλειμματικά έργα.
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Ο κ.Αναγνωστάκης σχολίασε ότι πρέπει να υπάρχει μία ενημέρωση και πληροφόρηση
πρωτογενώς ώστε οι παρατάξεις να προετοιμαστούν για τη συνεδρίαση του Π.Σ., να
προσφέρουν στο βαθμό που μπορούν ,ένα σύνολο προτάσεων υποστηρικτικά σε όσα μέχρι
τώρα έχουν γίνει,να πιέσουν στην επίλυση των μεγάλων ζητημάτων που δημιουργήθηκαν
έπειτα από τις καταστροφές.Τέλος, τόνισε ότι το σημαντικότερο όλων είναι να υπάρξει
υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων από κυβερνητικής πλευράς και οι παρατάξεις να συμβάλουν
με ένα πακέτο δράσεων στην επίλυση του ζητήματος ,ενώ τόνισε ότι είναι αναγκαίο να
ξεκαθαριστεί η προέλευση της χρηματοδότησης αυτών των παρεμβάσεων και των έργων που
βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα,για να μην απομειωθούν οι πόροι της Περιφέρειας.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε ότι η αποκατάσταση ζημιών ,καταστροφών πρέπει να γίνεται στη βάση
ολοκληρωμένου,μακροπρόθεσμου σχεδιασμού η οργανωμένη πολιτεία με παραγωγική
δραστηριότητα και δυνατότητα πρέπει να αξιοποιεί πιστώσεις και τεχνική
υποδομή.Τέλος ,τόνισε ότι οι πιστώσεις που θα διατεθούν θα πρέπει να προέρχονται από τον
κρατικό προΰπολογισμό γιατί διαφορετικά θα επιβαρυνθεί η Περιφέρεια για την κάλυψη αυτών
των αναγκών και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε άλλο.

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

«Λαϊκή Συσπείρωση»
Εισηγητής: Αναστάσιος Χρονάς
25/08/2020
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞHΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Οι «κατηγορηματικές» διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι για τη νέα έξαρση της πανδημίας
φταίει η «χαλάρωση» της ατομικής ευθύνης στην εφαρμογή των μέτρων και η προκλητικά
εξωραϊσμένη εικόνα για την κατάσταση στο σύστημα Υγείας, μαζί με τις κάθε είδους
ευφάνταστες δικαιολογίες για τις παλινωδίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν μπορούν να
κρύψουν με τίποτα τις τεράστιες ευθύνες της.
Έπαιξε και συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την καπιταλιστική κερδοφορία μεγαλοξενοδόχων,
μεταφορέων και συνολικά των επιχειρηματικών ομίλων, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την υγεία
του λαού.
Οι ισχυρισμοί, που ακούστηκαν για το «πλήρως θωρακισμένο» σύστημα Υγείας, επιδιώκουν να
κρύψουν πως ο χρόνος που κερδήθηκε με θυσίες από το λαό και τη νεολαία έμεινε
ανεκμετάλλευτος….. Το σύστημα Υγείας παρέμεινε αθωράκιστο και σε πολλές περιπτώσεις σε
ακόμα χειρότερη κατάσταση από πριν.
Τα κενά σε ΜΕΘ, γιατρούς, υγειονομικούς, υποδομές, ακόμα και στοιχειώδη μέσα ατομικής
προστασίας, «φωνάζουν» και δεν καλύπτονται με προσωρινά μπαλώματα, ούτε βέβαια με τη
λογική των «χορηγιών», με τις οποίες επιχειρηματικοί όμιλοι προσπαθούν να πατήσουν πόδι πιο
γερά στον τομέα της Υγείας.
Εδώ και τώρα απαιτούνται μόνιμες προσλήψεις με πλήρη δικαιώματα, μέτρα για την ενίσχυση
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και συνολικά του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως στην Στερεά Ελλάδα :

 Δεν προσλήφθηκαν νέοι γιατροί…. Αντίθετα, αποχώρησαν 16 επικουρικοί, που έληξε η
σύμβαση τους.

 Τα διατιθέμενα 12 κρεβάτια ΜΕΘ έγιναν 20, με την προσθήκη αυτών που φτιάχτηκαν στο
Νοσοκομείο Χαλκίδας και φυσικά δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των 550.000
κατοίκων της Στερεάς.

 Δεν έγινε καμιά προσπάθεια οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα
μεγάλα αστικά κέντρα της Στερεάς…. Δεν καλύφθηκαν τα κενά και οι ελλείψεις των
Κέντρων Υγείας.

Σε αυτή την βάση, καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες….
Να ασκήσει πολιτικές πιέσεις για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν.
***************************
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Με δεδομένο πως πλησιάζει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θεωρούμε σκόπιμο και
πολιτικά αναγκαίο να διατυπώσουμε ορισμένα επείγοντα αιτήματα προς την Κυβέρνηση και το
Υπουργείο.
Παίρνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, ζητάμε :

Επισκευή σχολείων - εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, ώστε να διασφαλίζονται οι
απαραίτητες αποστάσεις σε κάθε τάξη….Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων για αυτόν
τον σκοπό.

Κανένα τμήμα με πάνω από 15 μαθητές.
Έκτακτο κρατικό κονδύλι για προσλήψεις εκπαιδευτικών, μονιμοποίηση όλων όσοι

δουλεύουν στην Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια.
Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα

των σχολείων.
Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προμήθεια αναγκαίων υλικών

(Μέσα Ατομικής Προστασίας, είδη καθαρισμού, αντισηπτικά κ.λπ.).
Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σχολιατρική Υπηρεσία,

με ευθύνη τον έλεγχο και τη διαχείριση των κρουσμάτων.
Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερες στα σχολεία.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Περιμένουμε στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
να ξεκινήσει η συζήτηση των θεμάτων που έχουν τεθεί από καιρό σε προηγούμενες
συνεδριάσεις και παραμένουν ανοιχτά.
Υπενθυμίζουμε σχετική δήλωση του κ. Περιφερειάρχη στην συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου του
2020.
***********************
Οφείλουμε να σχολιάσουμε τέλος και τους πίνακες της ΕΕΤΑΑ, με τους οποίους
γνωστοποιούνται οι αιτήσεις που ικανοποιήθηκαν για την εξασφάλιση θέσεων σε
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς…..
Στην Στερεά Ελλάδα, φαίνεται πως το 25 % περίπου των αιτήσεων δεν ικανοποιούνται από
έλλειψη χρηματοδότησης.
Για αυτό το ζήτημα εκφράζουμε την έντονη πολιτική μας διαμαρτυρία και ταυτόχρονα
καταγγέλλουμε την κυβέρνηση πως εξαπατούσε και εξαπατάει τον λαό όταν διακηρύσσει πως η
προσχολική αγωγή είναι ευθύνη και υποχρέωση του κράτους……
Ζητάμε από την Περιφέρεια να ασκήσει πίεση για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων για την
εξασφάλιση θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς…. Να απαιτήσει έκτακτη
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για αυτό τον σκοπό.

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 των αριθμ. 1 και 2 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του
Β΄ΔΣΑ της αριθ. 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς
Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021- 2022.

Το κατεπείγον της συζήτησης του εν λόγω θέματος, έγκειται στην αναγκαιότητα
ολοκλήρωσης του διαγωνισμού «Μεταφοράς Μαθητών»πριν την έναρξη του σχολικού έτους,
συνεπώς δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της
επιτροπής

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 1η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
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Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού
προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων
προαίρεσης 20%.
Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη

της νέας σχολικής χρονιάς είναι πολύ μικρό και πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες διότι
απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος ο οποίος καθυστερεί την όλη διαδικασία.

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 1005

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 1 και 2 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του
Β΄ΔΣΑ της αριθ. 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς
Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021- 2022.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.168011/4429/21-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τόνισε:«ο καθορισμός των μαθητικών δρομολογίων είναι πολύ σημαντικός και
μάλιστα κάτω από τις σημερινές συνθήκες αλλά και χρονικά όρια. Στην εισήγηση των υπηρεσιών
αναφέρεται η ακύρωση 5 συμβάσεων και η κάλυψη των τεσσάρων διαδρομών μετά την
επαναπροκήρυξη. Η κύρια αιτιολόγηση είναι το ζήτημα της έδρας των taxi,θέμα το οποίο είχαμε
συζητήσει ευρέως στην ειδική θεματική ενημέρωση μας και είχαμε προτείνει την αλλαγή του
καθεστώτος έτσι ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των μαθητών αλλά και η βιωσιμότητα των
ιδιοκτητών taxi.Το θέμα θα το αντιμετώπιζε συνολικά και η ΕΝΠΕ, ζήτημα που δεν έχει μέχρι
τώρα επιλυθεί.
Κατανοούμε την πρόταση των υπηρεσιών αλλά για λόγους αρχής και πίεσης για την επίλυση του
θέματος θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τα υπ’αριθ.1/12-8-2020(ολοκληρώθηκε 20-08-2020),2/20-8-2020 πρακτικά της
επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την
αριθμ. 148346_3886/27-7-2020 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών «Ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά
έτη: 2020-2021 και 2021-2022»,συνολικού προΰπολογισμού 5.797.256,73€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28% στα πλαίσια εφαρμογής του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα δρομολογίων ή
ανά δρομολόγιο και αφορούν τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής -
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

2.Απορρίπτει τις προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων για συγκεκριμένα δρομολόγια
όπως αναλύεται κατωτέρω:

 Ο υποψήφιος Ίσσαρης Ιωάννης δηλώνει έδρα η οποία δεν σχετίζεται ούτε στην
επιβίβαση ούτε στην αποβίβαση με το δρομολόγιο 48 για το οποίο δίνει προσφορά
όπως προβλέπεται με την αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ. 4217 Β/2018)

 Ο υποψήφιος ανάδοχος Ταμπουρατζής Σωτήριος δηλώνει έδρα για το δρομολόγιο 44
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τα Σκούρτα (τοποθεσία επιβίβασης του ενός μαθητή) ενώ το δρομολόγιο έχει
μεταστάθμευση στις Ερυθρές και τόπο αποβίβασης το Λουτουφί. Σύμφωνα με το Ν.
4070/12 άρθρο 84 «Με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών επιτρέπεται σε ΕΔΧ
αυτοκίνητο ΤΑΞΙ για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες ανά έτος να σταθμεύει σε έδρα
άλλη από αυτήν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του , υπό τον όρο ότι άλλη
έδρα ανήκει σε διαφορετική Περιφέρεια από αυτήν στην οποία ανήκει η έδρα του» και «
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιτρέπεται η μεταστάθμευση ΕΔΧ αυτοκινήτων
ΤΑΞΙ από μια έδρα σε άλλη έδρα της ίδιας Περιφέρειας για το χρονικό διάστημα από 1ης
Ιουνίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου , για εξυπηρέτηση εποχιακών συγκοινωνιακών
αναγκών» .

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 1) Ίσσαρης Γεώργιος και 2) Ιωάννης Σταμάτης δηλώνουν
έδρα για το δρομολόγιο 45 το Δήμο Οινοφύτων και το Σχηματάρι αντίστοιχα ενώ το
δρομολόγιο έχει μεταστάθμευση και τελική αποβίβαση το Λουτουφί και εμπίπτει στην
περίπτωση του Ν. 4070/12 άρθρο 84.

 Ο υποψήφιος ανάδοχος Νικολάου Χρήστος δηλώνει έδρα το Άρμα για το δρομολόγιο
46 ενώ έχει μεταστάθμευση στην Καλλιθέα και αποβίβαση το Λουτουφί και εμπίπτει στην
περίπτωση του Ν. 4070/12 άρθρο 84.

 Ο υποψήφιος Συνεταιρισμός ΤΑΞΙ Λιβαδειάς δηλώνει έδρα η οποία δεν σχετίζεται ούτε
στην επιβίβαση ούτε στην αποβίβαση με το δρομολόγιο 24 για το οποίο δίνει
προσφορά σύμφωνα με την αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ. 4217 Β/2018).

3.Κηρύττει ως άγονα: α) της ΟΜΑΔΑΣ 2 διότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και β) το
τμήμα/δρομολόγιο 24, διότι η προσφορά που υποβλήθηκε κρίθηκε μη παραδεκτή.

4.Εγκρίνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα ανωτέρω άγονα [ομάδα 2
και τμήμα/δρομολόιγιο 24], μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών στα πλαίσια εφαρμογής
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη ΠΕ Βοιωτίας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

5.Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-
2021 και 2021-2022, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη
Π.Ε. Βοιωτίας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, οι
οποίοι προσέφεραν την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, όπως
απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤ
Α

ΥΠΟΨHΦΙΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 1.1 έως
1.21

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

794.496,50 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2 2.1 έως
2.5

- - - -ΑΓΟΝΟΣ-

3 3.1 έως
3.8

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

194.929,00 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

4 4.1 έως
4.10

ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ 299.922,00 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

5 5.1 έως
5.23

ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ 563.430,00 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ
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6 6.1 έως
6.27

ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ 850.241,00 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ
7-53

8 1) 1)ΚΟΝΤΟΥΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1) 40,68

2) 38,22

1) 34%

2) 38%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

9 1)ΚΟΝΤΟΥΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2) ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
3) ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
4) ΠΑΠΑΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ

1) 41,13

2) 39,84
3) 43,7

4) 51,41

1) 36%

2) 38%
3) 32%

4) 20%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

10 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

61,19 38% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

11 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

27,63 21% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

12 1)ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2) ΓΡΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. 56,87

2. 44,03

1. 38%

2. 52%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΓΡΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

53,47 11% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

14 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

66,05 38% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

15 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

60,87 38% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

16 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

43,72 38% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

17 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

26,46 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

18 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38,75 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
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19 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

13,76 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

20 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

26,25 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

21 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

33,74 14% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

22 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

35,34 21% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

23 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

43,35 21% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

24 - - - ΑΓΟΝΟ

25 1) ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2) ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΚΕ
3) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1) 24,12

2) 39,93

3) 23,89

1) 42%

2) 3,97%

3) 42,54%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27 1) ΚΟΝΤΟΥΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2) ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3) ΑΝΑΓΝΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ

1) 23,12

2) 20,95

3) 23,12

1) 36%

2) 42%

3) 36%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

28 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

31,71 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

32 1) ΚΟΛΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2) ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΘΗΒΩΝ

1) 10,84

2) 10,08

1) 0%

2) 7%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ
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33 1. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΘΗΒΩΝ

1) 14,67

2) 13,06

1) 0%

2) 11%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

36 1)ΤΣΙΩΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2)ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ

1) 18,14
2) 21,29

1) 25%
2) 12%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

37 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

37,8 12% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38 1)ΤΣΙΩΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2) ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
3)ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1) 37,36
2) 27,25
3) 36,48

1) 15%
2) 38%
3) 17%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

39 ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24,6 1% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40 1)ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2) ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

1) 30,66
2) 28,14

1) 27%
2) 33%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

41 1) ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1) 21,35

2) 20,12

1) 31%

2) 35%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

42 1. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΟΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1) 28,93

2) 26,64
3) 27,56

1) 37%
2) 2) 42%
3) 40%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

43 1. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

1) 39,13
2) 34,46

1) 33%
2) 41%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

44 1. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΜΕΪΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

1) 140,41
2) 76,72

1) 3%
2) 47%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΜΕΪΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
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45 1. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΜΕΪΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

1) 100,76

2) 59,59

1) 7%

2) 45%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΜΕΪΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

46 1. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΜΕΪΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

1) 73,86

2) 43,68

1) 7%

2) 45%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΜΕΪΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

47 1. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ
2. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1) 60,65
2) 47,27

1) 32%
2) 47%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

48 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΜΕΪΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

1) 66,78

2) 103,51

3) 58,99

1) 40 %

2) 7%

3) 47%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΜΕΪΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

49 1. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
2. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1) 40,22

2) 54,38

1) 46%

2) 27%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ

50 ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21,44 27% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

51 1. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

1) 46,96

2) 60,25

1) 47%

2) 32%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

52 ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21,9 31% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

53 ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

26,71 21% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

54 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

62,69 38% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

55 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

30,00 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

56 1. ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2. ΑΝΑΓΝΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ

1) 36,47

2) 40,59

1) 38%

2) 31%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
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Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5.3 της διακήρυξης,
που θα υποβάλλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι) ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από τo Tμήμα Προμηθειών της ΠΕΒ.

6.Εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ Α 147/29-7-2020) ανάθεσης
εκτέλεσης των ανωτέρω σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες έως την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και
πάντως το αργότερο μέχρι τις 30-6-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1006

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.169055/2804/24-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Τασιός,Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,αναφέρθηκε σε Υπόμνημα διαμαρτυρίας
το οποίο λίγο πριν τη συνεδρίαση έλαβε από τέσσερις συμμετέχοντες οικονομικών φορέων για
τμήμα προσφοράς στον ανωτέρω ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ.πρωτ.Διακήρυξης
1037816/1702/04-06-2020 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.
Στο εν λόγω Υπόμνημα οι τέσσερις υποψήφιοι ανάδοχοι υπέβαλαν τις απόψεις τους και
αντίθεσή τους σχετικά με την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς τους από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού λόγω ελλείποντος δικαιολογητικού -Υπεύθυνης δήλωσης για το χρόνο
ισχύος της προσφοράς τους βάσει της παρ.4.3.2..1 της διακήρυξης και της παρ.3 της 1ης
Πρόσκλησης.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής επεσήμανε ότι παραθέτει το εν λόγω
υπόμνημα για να υπάρχει γνώση του συνόλου του θέματος,ωστόσο η Οικονομική Επιτροπή δεν
έχει αρμοδιότητα επί του υπομνήματος να εκφράσει κάποια άποψη,εμμένει στην εισήγηση της
υπηρεσίας να απορριφθούν κάποιες προσφορές διότι δεν ήταν σωστές.Όσον αφορά το
Υπόμνημα πρέπει να γίνει ένσταση για να εξεταστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε τα εξής:“με την ακολουθούμενη διαδικασία έχουμε 8 άγονες
διαδρομές οι οποίες και από την επαναπροκήρυξη δεν καλύπτονται, πάντα με πρόβλημα που
προκύπτει από την έδρα των TAXI.Το ερώτημα είναι πως θα καλυφθούν οι διαδρομές αυτές που
είναι πολύ σημαντικές και πότε. Είναι απροετοίμαστο το σύστημα και από αλλαγή πολιτικής και
από ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον λόγο αυτό θα ψηφίσουμε λευκό.”

57 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

21,88 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

58 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

27,32 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρακτικά που ολοκληρώθηκαν στις 24-08-2020 της επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον
αφορά την 1η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023,
συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και
δικαιωμάτων προαίρεσης 20%,όπως αυτά αποτυπώνονται .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1007

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 29/04-08-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 29/04-08-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.123/164726/17-08-
2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Βουρδάνος ανάπτυξε εκτενώς το θέμα τονίζοντας μεταξύ των άλλων ότι τα διαχειριστικά
σχέδια βόσκησης αποτελούν μελέτες που έχουν αναπτυξιακό πρόσημο και οι οποίες πρέπει να
έχουν εγκριθεί και εκπονηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η κα Μπατζελή έλαβε τον λόγο μετά την παρουσίαση του θέματος από τον κ.Βουρδάνο και
συζήτησε να κάνει ερωτήσεις αλλά και τοποθέτηση επί αυτών .Ειδικότερα επεσήμανε τα εξής:
«Αυτονόητα, σε εφαρμογή του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 164 Α’) και όσων σχετικών τροποποιήσεων έχουν γίνει,
οφείλουμε να αποδεχθούμε
μια Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και προχωρήσουμε μόνοι μας να εκπονήσουμε τα Διαχειριστικά
Σχεδία Βόσκησης (ΔΣΒ) της Περιφέρειας μας.
Από ότι μας διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η συνολική επιλεχθείσα έκταση για
την εκπόνηση ΔΣΒ έχει υπολογιστεί στα 5.276.992 στρέμματα με δεδομένο ότι το ΥΠΑΑΤ έχει
υπολογίσει το κόστος των μελετών σε 0,45 €/στρέμμα το συνολικό κόστος για την Περιφέρεια θα
ανέλθει στα 2.374.664,40 €.

Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, δεδομένου ότι είναι
μεταγενέστερη του 4351/2015 και όλων όσων σχετικών συζητάμε σήμερα.

Συνολικά ποσό 435 εκατομμυρίων ευρώ επιδικάστηκε –και θα καταβληθεί στη χώρα μας– με δύο
αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίες
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δικαίωσαν την Ελλάδα στο θέμα των κοινοτικών ενισχύσεων για τα βοσκοτόπια, για το οποίο είχε
καταδικαστεί και είχαν παρακρατηθεί εις βάρος της από τις κοινοτικές ενισχύσεις σημαντικά
χρηματικά ποσά.
Η υπόθεση με τις κοινοτικές ενισχύσεις για τα βοσκοτόπια είχε ξεκινήσει το 2009 και είχε
συνεχιστεί και αργότερα, έως και μετά το 2012. Σε περιοδικούς –ανά διετία– ελέγχους που
διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νομιμότητα των επιδοτήσεων αυτών, είχε κριθεί ότι
είχε παραβιαστεί από ελληνικής πλευράς η κοινοτική νομοθεσία, καθώς προσδίδεται στη χώρα
μας άλλη έννοια για τα βοσκοτόπια από εκείνη που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επί Υπουργίας μου, δόθηκε επίσημα ο ορισμός του βοσκότοπου στην Ελλάδα, ο οποίος
αναφέρεται σε χρήση εκτάσεων που εν δυνάμει μπορούν να βοσκηθούν. Τέτοιες εκτάσεις είναι:

α) Οι τεχνητοί βοσκότοποι ή λειμώνες που καλύπτονται με βλάστηση, η οποία προέρχεται
από σπορά χορτοδοτικών νομευτικών ειδών (τεχνητός λειμώνας) και διαχειρίζονται κατά
κύριο λόγο με αγρονομικά μέσα, χωρίς να αποκλείεται και η βόσκηση.

β) Οι αγροί μετά τη συγκομιδή του κύριου προϊόντος, εφόσον δεν ζημιώνονται.

γ) Οι φυσικοί βοσκότοποι ή λιβάδια (ποολίβαδα, φρυγανολίβαδα,) που καλύπτονται από
ποώδη, ξυλώδη ή μικτή βλάστηση, η οποία αναγεννάται φυσικώς και διαχειρίζονται σύμφωνα
με τις κείμενες εθνικές διατάξεις

δ) Δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις στις οποίες έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα
βοσκής σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και για τους λόγους που
περιοριστικά αναφέρονται σε αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω δικαίωμα δεν έχει
απαγορευτεί με αστυνομική δασική διάταξη. Εξαιρούνται δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις
που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες ή των οποίων η κήρυξη ως αναδασωτέων επιβάλλεται εκ
του νόμου.

Εν τέλει, ο παραπάνω ορισμός δικαιώθηκε και προέκυψαν οι παραπάνω δύο αποφάσεις.
Ερχόμαστε λοιπόν στο ερώτημα, τα ΔΣΒ που συζητάμε, σε ποιες εκτάσεις αναφέρονται;
Σε αυτές της περιόδου 2009 – 2012, ή σε αυτές που προέκυψαν μετά τους καταλογισμούς;
Ή ορίζονται ορισμένες εκτάσεις ως πλαφόν και οι μελετητές θα τις ορίσουν μετά την λήξη της
μελέτης σε κάθε ΠΕ;
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχει ορίσει ως συνολικές εκτάσεις και πως εμείς οριζόμαστε σε αυτές ;
Θα κάνουμε μια μελέτη εξ αρχής ή θα ακολουθήσουμε την μέχρι σήμερα δουλειά που έχει γίνει
και θα προχωρήσουμε σε βελτιώσεις και επαναπροσδιορισμό των βοσκήσιμων εκτάσεων που με
την τεχνική λύση είχαν διαταραχθεί;”
Με βάση το ενημερωτικό σημείωμα της προεκτίμησης των βοσκήσιμων γαιών, φαίνεται ότι
αφορούν τις εκτάσεις προ καταλογισμών. Παρακαλώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες να το ελέγξουν.
Επί της ευκαιρίας να σημειώσω ότι ως Περιφέρεια πρέπει να ζητήσουμε από το ΥπΑΑΤ άμεσα
αυτές οι εκτάσεις σε κάθε περίπτωση να επανενταχθούν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι θα
λυθεί και το περίφημο ζήτημα της τεχνικής λύσης πριν από την εκπόνηση των ΔΣΒ. Αυτό είναι
σημαντικό ζητούμενο που δεν μπορεί να περιμένει δύο χρόνια.
Στην ίδια λογική, πρέπει ακολούθως να υπολογιστούν ξανά επιδοτήσεις που δόθηκαν μετά το
2013, μιας και ίσως κάποιοι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειάς μας, δικαιούνται επιπρόσθετες
χορηγήσεις. Τέλος με βάση αυτή την επικαιροποίηση θα προκύψουν τα νέα δικαιώματα της νέας
περιόδου μετά το 2020.
Αυτά που αναφέρω σχετίζονται άμεσα τα ΔΣΒ, μιας και τα επιταχύνουν λύνοντας κακώς κείμενα
της προηγούμενης επταετίας.
Κλείνοντας, επανερχόμενη στο σχέδιο της Διακήρυξης που μας δόθηκε ως Παράρτημα ΙΙΙ, θα
ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει σε πολλά σημεία η αναφορά σε ΕΚΧΑ ΑΕ, η οποία δεν
δικαιολογείται.
Ας είναι στο Υπουργείο πιο προσεκτικοί στο ότι τους μεταφέρουν, όσοι τους τα μεταφέρουν, και
ας τα ελέγχουν καλύτερα.
Σε κάθε περίπτωση η Διακήρυξη όταν έρθει η ώρα της, πρέπει αρμοδίως να ελεγχθεί
υπηρεσιακά και από εμάς.”
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Ο κ. Τσελάς αναφέρθηκε στο θέμα εκτενώς και έκανε μία πλήρη περιγραφή επί των τεχνικών
λεπτομερειών σχετικά με τη σύναψη και το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής
ανάπτυξης.

Μετά από την ενημέρωση του Γενικού Δ/ντή κ.Τσελά η κα Μπατζελή τόνισε : “προφανώς θα
πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό για την επιτυχή ολοκλήρωση
του έργου, μας δίνεται η δυνατότητα να προσλάβουμε και νέο προσωπικό, ενώ πρότεινε να γίνει
μια μεγάλη περιφερειακή ημερίδα με το θέμα αυτό ώστε να υπάρχει ενημέρωση των φορέων
αλλά και των κτηνοτρόφων εφόσον θα επηρεαστούν και βάση των εξελίξεων της νέας ΚΑΠ.
Επίσης λόγο της πολυπλοκότητας του θέματος προτείνω όπως η Κεντρική Επιτροπή
Παρακολούθησης-άρθρο 5- να συντονίζει τις 5 περιφερειακές αντίστοιχες επιτροπές ,θέμα το
οποίο μπορούμε να εξετάσουμε μετά την προκήρυξη του έργου.”

Ο κ.Δούρος εξέθεσε τους προβληματισμούς του τονίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καθοριστεί
με σαφήνεια μέσω δασαρχείου και κτηματολογίου ποιες είναι οι δασικές εκτάσεις ,ποιες οι
ιδιοκτησίες,ποια κομμάτια γης έχουν απομείνει για να θεωρηθούν βοσκοτόπια.Τέλος, κατέληξε στο ότι
η παράταξή του θα ψηφίσει τη συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης

Ο κ.Χρονάς δήλωσε: “Με την ψήφιση του 4351/2015, σύμφωνα με οδηγίες της Ε.Ε,
καθιερώθηκε η υποχρέωση της χώρας να καταρτίσει τον Εθνικό Χάρτη Βοσκήσιμων Γαιών και
να προχωρήσει στη σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.
Τα Διαχειριστικά Σχεδία Βόσκησης ( ΔΣΒ ) ισχυρίζεται η εισήγηση πως στοχεύουν στην
υλοποίηση μιας μελέτης των βοσκότοπων, με καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σαν
κριτήριο ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, προς όφελος
της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας αφενός και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος,
αφετέρου.
Με δεδομένο πως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναθέτει την εκπόνηση
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στις Περιφέρειες της Χώρας με Προγραμματική Σύμβαση, η
οποία συνάπτεται με την οικεία Περιφέρεια…..
Εφόσον η δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από πιστώσεις που υπάρχουν για αυτό τον σκοπό
και από οφειλές του ΟΠΕΚΕΠΕ…. Προκειμένου να διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα των
βοσκοτόπων της Στερεάς και με την λογική πως δεν πρόκειται να αλλάξει η χρήση γης….
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης υπογράμμισε τα ακόλουθα: “έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της
υπηρεσίας και των υπηρεσιακών παραγόντων,οι εισηγήσεις ήταν τεκμηριωμένες δίνοντας μία
σφαιρική εικόνα της κατάστασης συνεπώς η ψήφος μας είναι θετική.Η διεκδίκηση των χρημάτων
θα μας απασχολήσει ως Περιφερειακή Αρχή πολιτικά,ενώ με καλύπτει η τοποθέτηση ότι θα
υπάρξει συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για να έχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του
έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

2.Ορίζει εκπρόσωπο τον κ. Κούτρα Κωνσταντίνο,Διευθυντή της Δ/νσης Αγροτικής και Αλιευτικής
πολιτικής της Π.Σ.Ε. και αναπληρωτή του την κα Νιαβή Γλυκερία, Αναπληρ. Προϊσταμένη της
Δ/νσης Αγροτικής και Αλιευτικής πολιτικής της Π.Σ.Ε.,στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης,σύμφωνα με το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1009
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 3ο: ΄Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α535/2020 απόφασης του Στ΄
Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.154048/232/03-
08-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ. Χρονάς ανάφερε: “Αφορά απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας και του
αρμόδιου Εφετείου που υποχρεώνει τον Δήμο Σκύρου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να
καταβάλουν αλληλεγγύως στον ιδιοκτήτη κατοικίας το ποσό των 214.964 €, για την
αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης που υπέστη στις 16-2-2004, όταν από την
παράλειψη λήψης μέτρων προστασίας του εδάφους, έγινε κατολίσθηση και επήλθε καταστροφή
της οικίας του.
Συμφωνούμε με την εισήγηση, για την άσκηση αναίρεσης.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου της Αίτησης Αναίρεσης,κατά της με αριθμό Α535/2020
απόφασης του Στ΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης
των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Ν.
Ευρυτανίας με θέμα: « Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-ρυζιού-
ελιών και είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το Νομό Ευρυτανίας»,προϋπολογισμού 36.344,48€ με ΦΠΑ, που
αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικές και Οικονομικές
Προσφορές,Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.150246/2580/30-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επισήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στον Διαγωνισμό…..
Εξακολουθούμε, όμως, να διατυπώνουμε αντιρρήσεις στον τρόπο που υλοποιείται το
επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ), στο επίπεδο της
οργάνωσης του συστήματος διανομής…. Στα κριτήρια κατάρτισης του πίνακα των
ωφελούμενων…. Στην χρησιμοποίηση ιδιωτών.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 3/16-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας/ αξιολόγησης των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών Ν.
Ευρυτανίας με θέμα: « Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-ρυζιού-
ελιών και είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)επισιτιστικής και
βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το Νομό Ευρυτανίας»,προϋπολογισμού 36.344,48€ με
ΦΠΑ, και αφορά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικές και οικονομικές
προσφορές.

2.Αποδέχεται τις προσφορές των ακόλουθων διαγωνιζομένων και εγκρίνει την συμμετοχή
τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό
της επιτροπής διενέργειας/ αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών Ν. Ευρυτανίας:

Προσφέρων Ομάδα για την οποία κατατέθηκε προσφορά
Αποτέλεσμα ελέγχου
υποβληθέντων
δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών

ΑΙΑΝΤΑΣ-
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ &
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ (Β)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Γ)
ΡΥΖΙ
ΟΜΑΔΑ (Ζ)
ΕΛΙΕΣ

Τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής
είναι πλήρη και η τεχνική
προσφορά είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή

ΑΦΟΙ
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ
Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ (Β)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Γ)
ΡΥΖΙ
ΟΜΑΔΑ (Ζ)
ΕΛΙΕΣ

Τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής
είναι πλήρη και η τεχνική
προσφορά είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή

ΛΑΚΡΕ Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ (Β)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Γ)
ΡΥΖΙ
ΟΜΑΔΑ (Ζ)
ΕΛΙΕΣ

Τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής
είναι πλήρη και η τεχνική
προσφορά είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή

SALAS
INTER.GROUP
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ

ΟΜΑΔΑ (Β)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Γ)
ΡΥΖΙ
ΟΜΑΔΑ (Ζ)
ΕΛΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Λ)
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΛΑΧΑΝΟ

Τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής
είναι πλήρη και η τεχνική
προσφορά είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή

ΑΜΑΝΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ &
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ (Β)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Γ)

Τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής
είναι πλήρη και η τεχνική
προσφορά είναι σύμφωνη με
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ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
ΚΗ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
-ΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΡΥΖΙ
ΟΜΑΔΑ (Ζ)
ΕΛΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Λ)
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΛΑΧΑΝΟ

τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
LOGISTICS Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ (Β)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Γ)
ΡΥΖΙ
ΟΜΑΔΑ (Ζ)
ΕΛΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Λ)
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΛΑΧΑΝΟ

Τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής
είναι πλήρη και η τεχνική
προσφορά είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ (Β)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Γ)
ΡΥΖΙ
ΟΜΑΔΑ (Ζ)
ΕΛΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Λ)
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΛΑΧΑΝΟ

Τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής
είναι πλήρη και η τεχνική
προσφορά είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΟΜΑΔΑ (Β)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ (Γ)
ΡΥΖΙ
ΟΜΑΔΑ (Ζ)
ΕΛΙΕΣ

Τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής
είναι πλήρη και η τεχνική
προσφορά είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή

3.Αποδέχεται τις κατωτέρω οικονομικές προσφορές και αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή τον κάτωθι προσφέροντα ανά ομάδα και είδος
ως εξής:

ΟΜΑΔΑ (Β) ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ,
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ(μετά την κλήρωση)
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. 5.437,70

ΟΜΑΔΑ (Γ) ΡΥΖΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-
ΜΕΣΙΤΙΚΗ

2.093,52
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ΟΜΑΔΑ (Ζ) ΕΛΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. 4.845,48

ΟΜΑΔΑ (Λ) ΠΑΤΑΤΕΣ, ΛΑΧΑΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 6.931,34

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1011

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος 2020" της
Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ 13%.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.152103/2293/30-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας, προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
α)Τη δαπάνη ποσού 67.709,60€ σε βάρος του Ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ 566
για το υποέργο "Προμήθεια άλατος 2020" της Π.Ε. Ευρυτανίας.
β)Τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού ,για την "Προμήθεια άλατος 2020" της Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 67.709,60€ με ΦΠΑ 13%.
γ)Την υπ' αριθμ. 31/2020 μελέτη-τεχνικές προδιαγραφές για την "Προμήθεια άλατος 2020" της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
δ)Τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος 2020" της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1012

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ουπρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τα έτη 2020-2021»,προϋπολογισμού 74.400,00
€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.149861/4435/28-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/21-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τα έτη 2020-2021»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας.
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2.Ματαιώνει την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία (Διακήρυξη με αρ. πρωτ.οικ.132108/4008/07-
07-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC006983271) και εγκρίνει την επαναπροκήρυξή της με τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1013

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο:«Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για τα έτη 2020-2021»,προϋπολογισμού
74.356,60 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.161526/4878/12-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
α)τα υπ’αριθμ. 1/19-06-2020 και 2/15-07-2020 πρακτικά συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για τα έτη 2020-
2021»,προϋπολογισμού 74.356,60 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας,που αφορούν την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών.

β)τους κάτωθι προσωρινούς αναδόχους ανά είδος του εν λόγω διαγωνισμού ως εξής:

i. Είδος 1: Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών λευκό (CPV: 44811000-8).
«ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε», Δ/ΝΣΗ: 10ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΒΕΡΟΙΑΣ, Τ.Θ.1025, Τ.Κ.
57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τιμή προσφοράς: 53.376,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ii. Είδος 2: Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών (CPV:
34922110-0)

«ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε», Δ/ΝΣΗ: 10ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΒΕΡΟΙΑΣ, Τ.Θ.1025, Τ.Κ.
57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τιμή προσφοράς: 2.418,00 € χωρίς ΦΠΑ.

iii. Είδος 3: Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών (CPV: 44832000-1).
«ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 208
ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13678, ΑΧΑΡΝΑΙ. Τιμή προσφοράς: 672,00 € χωρίς ΦΠΑ.

γ)Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1014

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και
αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού
74.313,20 € με ΦΠΑ 24% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.161534/4879/12-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει:
α)τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων
αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε. Ευβοίας (CPV: 44115800-7 Εσωτερικός Εξοπλισμός κτιρίων),
προϋπολογισμού 74.313,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,(59.930,00 € χωρίς ΦΠΑ). Η
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Εύβοιας ΕΦ.02.071 & Κ.Α.Ε. 9747.
β)τους όρους της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1015

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
«Προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, για τις ανάγκες του Ε.Π
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) της Π.Ε. Εύβοιας, περιόδου 2015-2016, προϋπολογισμού 316.819,48 €
με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.161534/4879/12-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ.Χρονάς τοποθετήθηκε λέγοντας: “Δεν έχουμε αντίρρηση στον Διαγωνισμό…..
Εξακολουθούμε, όμως, να διατυπώνουμε αντιρρήσεις στον τρόπο που υλοποιείται το
επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ), στο επίπεδο της
οργάνωσης του συστήματος διανομής…. Στα κριτήρια κατάρτισης του πίνακα των
ωφελούμενων…. Στην χρησιμοποίηση ιδιωτών.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει :
α)τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια
τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) της Π.Ε.Εύβοιας περιόδου 2015-2016, με προϋπολογισμό τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων
οκτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (316.819,48€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
β)τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης.
2.Oρίζει το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας ως
υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1016

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε.
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.162226/5169/12-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε., προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει :
α)Το υπ’ αριθμ. 4/3-8-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού
220.000,00€ με Φ.Π.Α.“, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης των αναδειχθέντων εταιρειών που υποβλήθηκαν στον εν θέματι διαγωνισμό.
β)Tην επιπλέον προμήθεια 23.445,00kgr Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών μερικής
δαπάνης 37.211.90 € και 1200 λίτρα διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών μερικής
δαπάνης 1.636,80 €.
2.Κηρύττει τον προσωρινό ανάδοχο “ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε.” ως έκπτωτο, διότι δεν
προσκόμισε στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το
τμήμα 2.
3.Εγκρίνει την μερική κατάπτωση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής της εγγύησης συμμετοχής της
εταιρείας “ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε.” που είχε προσκομισθεί, ποσού 498,00 € (Νο. 225802,
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων), η οποία αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος 2.
4.Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη για το τμήμα 2 την εταιρεία “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.”, η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι
ποσού 23.324,40 € με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..
4.Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00 € με Φ.Π.Α. για
τα τμήματα 1 & 3 στην εταιρεία “TAILORS BIOMHXANIA ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ” (ΑΦΜ: 99*******),
η οποία προσέφερε αναλυτικά:

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα
Τιμή
μονάδας
(€)

Μερική
Δαπάνη
(€)

Ολική
Δαπάνη
(€)

Τμήμα 1: Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών

1 Λευκό ακρυλικό χρώμα
διαγράμμισης οδών kgr 101.95,19 1,28 130.041,84€

Δαπάνη υλικών 130.041,84

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 31.210,04

Συνολική Δαπάνη Υλικών 161.251,88

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα
Τιμή
μονάδας
(€)

Μερική
Δαπάνη
(€)

Ολική
Δαπάνη
(€)

Τμήμα 3 : Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών

3 Διαλυτικό χρώματος
διαγράμμισης οδών λίτρα 5.200 1,10

5.720,00

Δαπάνη υλικών 5.720,00

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 1.372,80
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Συνολική Δαπάνη Υλικών 7.092,80

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1017

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙΙ και κατακύρωση του διεθνούς, ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.162700/4267/13-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας, προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙΙ/30-07-2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού [92696] διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού
για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού
360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 13% ΦΠΑ σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2.Κατακυρώνει τον εν θέματι διαγωνισμό, στην εταιρεία «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 24,21% και συνολική
προσφερόμενη τιμή 241.237,50 € άνευ ΦΠΑ (με 13% ΦΠΑ 272.598,38).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1018

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού -
εκτυπωτών, περιόδου 2020-2021, της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 34.800,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ165190/2701/18-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας, προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/11-08-2020(ολοκληρώθηκε17-08-2020) πρακτικό της επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του
συνοπτικού διαγωνισμού,«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού -
εκτυπωτών, περιόδου 2020-2021, της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 34.800,00 € με ΦΠΑ.

2.Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη ,του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο:
«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού - εκτυπωτών, περιόδου 2020-2021,
της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού
προϋπολογισμού 28.064,52 € χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο των ειδών.(Αριθμ. οικ. 150264/2437/28-07-2020 Διακήρυξης
(ΑΔΑΜ:20PROC007100657 2020-07-28) ,τον υποψήφιο:«ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ –ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ –ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ», του οποίου η προσφορά
κρίνεται επαρκής και οικονομικότερη (19.688,40 € χωρίς Φ.Π.Α.).
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα υποβάλλει
ο μειοδότης, μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί.



30

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1019

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.160521/4842/11-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορούν σε
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις (προσθήκη νέων
οικισμών στα δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω αλλαγής σχολικών μονάδων),
όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ. ΔΡΟΜ. ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 113,416,801,
886,892, 6.431,65 172/21-5-2020

1Π/23-6-2020
19SYMV004471137
19SYMV004589226

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 802 3.365,78 565/1-7-2020 18SYMV004245725

20SYMV006199531

3 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 760 6.634,56 32/7-7-2020 18SYMV004222413
19SYMV006085487

4 ΚΑΠΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 782 535,33 33/6-5-2020 19SYMV005170210

5 ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 860 4.454,40 16/20-7-2020 18SYMV004238582

6 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 368 2.351,95 41/6-5-2020 19SYMV005163492
19SYMV006085527

7 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 389,644 1.166,11 40/6-5-2020 19SYMV004588993

8 ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 239,474,723 2.123,81 29/2-7-2020 19SYMV004474126
19SYMV005753780

9 ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 27 3.649,81 46/2-7-2020 19SYMV004447259

10 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 223 1.364,00 35/30-7-2020 19SYMV005141138

11 ΚΑΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 311,781 1.098,37 34/6-5-2020 19SYMV005207878
20SYMV006342443

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1020

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.165090/5228/18-
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08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 045301535

233,57
22/05-08-2020

19SYMV005529108 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΜΠΕΛΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΦΜ: 051177155

1.070,96 12/04-08-2020

19SYMV005529227 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΜ: 112441094

430,80 33/04-08-2020

19SYMV005926316 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΜ: 112441094

901,46 32/03-08-2020

19SYMV005926316 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΦΜ:997391171

21.915,15 16/29-07-2020

19SYMV005834668 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ:112425752

1.534,82 19/29-07-20202

19SYMV005529193 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ



32

7

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

ΑΦΜ:997151765

12.037,31 15/29-07-2020

19SYMV005834023 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

8

ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ

ΑΦΜ:092488299

2.511,13 357/29-07-2020

19SYMV005529092 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

9

ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ

ΑΦΜ:092488299

516,21 356/29-07-2020

19SYMV005529083 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

10

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΦΜ:090009421

7.629,99 103/18-08-2020

19SYMV005834831
19SYMV005527268
20SYMV006317878

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

11

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΦΜ:090009421

91.386.72 104/18-08-2020

19SYMV005834831
19SYMV005527268
20SYMV006317878

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

12

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΦΜ:090009421

108.667.80 105/18-08-2020

19SYMV005834831
19SYMV005527268
20SYMV006317878

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

13

ΚΟΛΙΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 043392513

2.762,19 9/03-08-2020
19SYMV005528593

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1021

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1, 2 & 3 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων
της Π.Ε. Φθιώτιδας» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού
120.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 162229/5170/12-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε:“Πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης προσωπικού…. Μορφή
ιδιωτικοποίησης…. Κατάφορη συμβολή στην αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων…
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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1.Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ.1/15-7-2020, 2/3-8-2020 και 3/06-08-2020 πρακτικά της επιτροπής
διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε.
Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

2.Απορρίπτει τις προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων, για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό των πρακτικών 1 & 2:
- Ι.Ε.Π.ΥΑ ΑΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- FGS SECURITY ΙΕΠΥΑ MON. IKE

3. Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής της εγγύησης συμμετοχής της
εταιρείας “FGS SECURITY ΙΕΠΥΑ MON. IKE”, ποσού 1.935,48€ (Νο. 3472/7-7-2020, Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων του Γραφείου Παρ/κων Ν.141 - Κιλκίς).

3.Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την επιχείρηση “ΚΟΥΤΚΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”, με δ.τ. “Group K.V.P.” (ΑΦΜ: 112437726), η οποία πρόσφερε την πιο
συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, ήτοι ποσό 116.90,12€ με ΦΠΑ.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της διακήρυξης,
που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής/έγγραφης ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1022

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 16ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια άλατος 2020" της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.152197/2294/30-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας, προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε:“Προβλέπονται από τον νόμο….. Δεν έχουμε αντίρρηση….. ΛΕΥΚΟ στα
συγκεκριμένα πρόσωπα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1.Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 για την διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού
διαγωνισμού για την "Προμήθεια άλατος 2020" της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

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

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Κοντοπάνος Κων/νος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γραμματικογιάννη Βασιλική κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Γ'.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη

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

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

ε)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
στ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και

ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και
της έκπτωσης του αναδόχου.
2.Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 για το συνοπτικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια άλατος 2020" της ΠΕ
Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

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

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Τραμουντάνη Σοφία.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γραμματικογιάννη Βασιλική κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Γ'.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίας σύναψης της
συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης για την Προμήθεια άλατος 2020.

Οι Ανωτέρω Επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1023

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Παράταση μίσθωσης αποθήκης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.140889/2345/14-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς επισήμανε:“Αφορά αποθήκη για την φύλαξη φαρμακευτικού υλικού….
Προβλέπεται από τον νόμο….Δεν έχουμε αντίρρηση.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης της αποθήκης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και
Κτηνιατρικής, Π.Ε. Φωκίδας,για ένα χρόνο με μηνιαίο μίσθωμα 160 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1024

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, έτους 2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.150456/2562/12-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Aναγνωστάκης ανέφερε τα εξής : “δεν μπορούν να τρέξουν έργα αν δεν υπάρχει το
κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό να τα υποστηρίζει,είναι επιτακτική ανάγκη συνεπώς μία
προκήρυξη μονίμων θέσεων πρόσληψης προσωπικού όπου θα αποτυπώνονται οι ανάγκες από
τις αρμόδιες υπηρεσίες,αφήνοντας πίσω τη λογική πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου.Πρέπει να υπάρξει σχέδιο,προγραμματισμός να καλύψουμε όσο το δυνατόν
περισσότερες ανάγκες.”

Ο κ. Δούρος τόνισε : “η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρέπει να φτιάξει οργανόγραμμα των
αναγκών της,να γίνει αξιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών ανάλογα με το είδος των έργων για
εξειδικευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων,να ζητήσει από την κεντρική διοίκηση
περισσότερες προσλήψεις και τέλος να δοθούν κίνητρα στους υπαλλήλους για να παραμείνουν.”

Η κα Μπατζελή λαμβάνοντας το λόγο τόνισε: “Βάση των εισηγήσεων φαίνεται ότι η τελική
πρόταση την οποία και καλούμαστε να ψηφίσουμε στηρίζεται σε δεδομένα και σε προτάσεις της
προηγούμενης ΠΑ και ειδικά το 2018 προς το κεντρική διοίκηση ,όπου τα δεδομένα ήταν
διαφορετικά από υπηρεσιακής πλευράς και πολύ περισσότερο από πλευράς αναπτυξιακών
σχεδιασμών και διακυβέρνησης της Περιφέρειας. Εκτιμούμε ότι οι προτάσεις μας για το
ανθρώπινο δυναμικό και δη εκείνο που αναφέρεται στο θέμα 19 και 20, θα πρέπει να βασίζεται
σε ένα νέο Οργανισμό της Περιφέρειας που θα απεικονίζει το νέο σύστημα διακυβέρνησης αυτό
που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, αυτή που διεκδικούμε το επόμενο διάστημα, με
περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους, και με εργαζόμενους που έχουν πλαίσιο λειτουργιάς και
έργων να υλοποιήσουν.
Θα ήταν δε σκόπιμο τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις εισηγήσεις σχετικά με τα αιτήματα
των υπηρεσιών και της ΠΑ να μας αποσταλούν για να έχουμε όλοι μας «κοινή μνήμη». Σχετικά
με το θέμα της πρόσληψης Νομικού αναφέρεται στο θέμα 20 στις μελλοντικές προσλήψεις ,είναι
μια αρχή συγκρότησης της Νομικής Υπηρεσίας αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή εάν θέλουμε να
είμαστε ασφαλείς και σίγουροι για την λήψη των αποφάσεων μας. Τέλος οι ειδικότητες που
αναφέρονται δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του προσωπικού το οποίο πρέπει να
σχεδιάζει, να ωριμάζει μελέτες και να διαχειρίζεται ένα ανταγωνιστικό και πολύπλοκο
αναπτυξιακό σχεδιασμό όπως αυτός προκύπτει από τις νέες πολιτικές. Βασικά στηρίζεται στην
λογική της συμπλήρωσης διοικητικών θέσεων λογω συνταξιοδοτικών αποχωρήσεων.
Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε ότι το θέμα των αναγκαίων προσλήψεων πρέπει να
επανέλθει στην Ο.Ε. και στο Π.Σ. και ψηφίζουμε ΝΑΙ στο Θέμα 18 .”

Ο κ. Χρονάς έκανε ενιαία τοποθέτηση και για τα τρία θέματα 18,19,20,τα οποία αφορούν
προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού,τονίζοντας τα εξής :
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“Σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ πάντοτε μιλούσαμε για την ανάγκη πρόσληψης τακτικού προσωπικού.
Το σημειώναμε ακόμη και στις περιπτώσεις που ζητούσαν οι Περιφερειακές Διοικήσεις
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, υποκρινόμενες πως επεδίωκαν να καλύψουν
επείγουσες – έκτακτες ανάγκες, που δήθεν δεν είχαν μόνιμο χαρακτήρα..
Ζητούσαμε, πάντα, επικαιροποίηση των οργανισμών προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη
στελέχωση των υπηρεσιών που είναι προορισμένες να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού σε
υπηρεσίες και έργα.
Ζητούσαμε, εδώ και τώρα, προκήρυξη όλων των κενών θέσεων προκειμένου να καλυφθούν από
τακτικό προσωπικό ( μόνιμοι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα ).
Είναι ευρύτερα γνωστό, επίσης, πως, κάθε χρόνο, οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ, μιλούσαν για προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού και ζητούσαν
προτάσεις, που ποτέ δεν υλοποιούσαν γιατί αδιαφορούσαν για τις προσφερόμενες στον λαό
δημόσιες υπηρεσίες.
Ότι έκανα το έκανα για την δημιουργία αυταπατών και για να δείξουν πως κάτι κάνουν. Στην
ουσία, απλώς, δημιουργούσαν άλλοθι για να κάνουν προσλήψεις εκτάκτων, βολεύοντας έτσι
κάποιους « δικούς τους » ανθρώπους για να αυξήσουν την έκταση των πολιτικών εξαρτήσεων
γύρω τους.
Σε αυτή την λογική εκτιμάμε πως κινείται και η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ…. και κοντά σε αυτή
τα στελέχη της στην Περιφέρεια, που ήδη ψήφισαν προϋπολογισμό χωρίς να προβλέπουν
αύξηση των μονίμων εργαζομένων.
Παίρνοντας όλα αυτά υπόψη μας. Με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης επαναλαμβάνουμε τις
προστάσεις μας….
• Για επικαιροποίηση των οργανισμών προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη και
αποτελεσματικότερη στελέχωση των υπηρεσιών
• Για προκήρυξη όλων των κενών θέσεων του οργανισμού με στόχο την πρόσληψη
τακτικού προσωπικού ( μόνιμοι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα ).
• Για να εξασφαλιστούν οι ιδιωτικού δικαίου εργαζόμενοι που ήδη προσφέρουν υπηρεσίες
και να αποτραπεί οποιαδήποτε απόλυση.
Συμπερασματικά….. οι εισηγήσεις σας δεν διασφαλίζουν αυτή την πολιτική λογική και δεν
θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία εντυπώσεων, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε μια
διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Υπογραμμίζουμε, τέλος, πως οι προτεινόμενες για προκήρυξη θέσεις δεν καλύπτουν τις
πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας, που διαπιστώνονται καθημερινά.
Για αυτό ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τις εισηγήσεις σας.
Σημειώνουμε τέλος :

 Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα παρακολουθήσουμε τις όποιες διαδικασίες προσλήψεις,
παρεμβαίνοντας κάθε φορά, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για την εξασφάλιση
διαφανών και αδιάβλητων διαδικασιών.

 Κατανοούμε, επίσης, την αγωνία των ανέργων να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας αυτές
τις εποχές και αντιλαμβανόμαστε πως εξαναγκάζονται να αποδεχτούν συμβάσεις
ορισμένου χρόνου και μερική απασχόληση…. Τους εκφράζουμε την ενεργό
συμπαράσταση μας…. Δηλώνοντας πως θα είμαστε σε κάθε περίπτωση δίπλα τους
αγωνιζόμενοι για το δικαίωμα τους για μόνιμη και σταθερή εργασία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη του ακόλουθου τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο του
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1025

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από Κ.Α.Π., έτους 2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.161409/2738/12-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή λαμβάνοντας το λόγο τόνισε: “Βάση των εισηγήσεων φαίνεται ότι η τελική
πρόταση την οποία και καλούμαστε να ψηφίσουμε στηρίζεται σε δεδομένα και σε προτάσεις της
προηγούμενης ΠΑ και ειδικά το 2018 προς το κεντρική διοίκηση ,όπου τα δεδομένα ήταν
διαφορετικά από υπηρεσιακής πλευράς και πολύ περισσότερο από πλευράς αναπτυξιακών
σχεδιασμών και διακυβέρνησης της Περιφέρειας. Εκτιμούμε ότι οι προτάσεις μας για το
ανθρώπινο δυναμικό και δη εκείνο που αναφέρεται στο θέμα 19 και 20, θα πρέπει να βασίζεται
σε ένα νέο Οργανισμό της Περιφέρειας που θα απεικονίζει το νέο σύστημα διακυβέρνησης αυτό
που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, αυτή που διεκδικούμε το επόμενο διάστημα, με
περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους, και με εργαζόμενους που έχουν πλαίσιο λειτουργιάς και
έργων να υλοποιήσουν.
Θα ήταν δε σκόπιμο τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις εισηγήσεις σχετικά με τα αιτήματα
των υπηρεσιών και της ΠΑ να μας αποσταλούν για να έχουμε όλοι μας «κοινή μνήμη». Σχετικά
με το θέμα της πρόσληψης Νομικού αναφέρεται στο θέμα 20 στις μελλοντικές προσλήψεις ,είναι
μια αρχή συγκρότησης της Νομικής Υπηρεσίας αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή εάν θέλουμε να
είμαστε ασφαλείς και σίγουροι για την λήψη των αποφάσεων μας. Τέλος οι ειδικότητες που
αναφέρονται δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του προσωπικού το οποίο πρέπει να

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
Π.Θ.Ε

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 5536111764

ΕΥΒΟΙΑΣ 3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
1714301052
1058040101
5477723688

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1251193564
ΦΩΚΙΔΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3119112875
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1917361210

ΣΥΝΟΛΟ 7

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
Π.Θ.Ε

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1025413537
ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1083561235
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2757229511
ΦΩΚΙΔΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6912212320
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3894241374

ΣΥΝΟΛΟ 5

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
Π.Θ.Ε

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1227556741
ΦΩΚΙΔΑΣ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2755989087

ΣΥΝΟΛΟ 2
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σχεδιάζει, να ωριμάζει μελέτες και να διαχειρίζεται ένα ανταγωνιστικό και πολύπλοκο
αναπτυξιακό σχεδιασμό όπως αυτός προκύπτει από τις νέες πολιτικές. Βασικά στηρίζεται στην
λογική της συμπλήρωσης διοικητικών θέσεων λογω συνταξιοδοτικών αποχωρήσεων.
Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε ότι το θέμα των αναγκαίων προσλήψεων πρέπει να
επανέλθει στην Ο.Ε. και στο Π.Σ. και ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στο Θέμα 19.”

Ο κ. Χρονάς κάνοντας ενιαία τοποθέτηση και για τα τρία θέματα ,τα οποία αφορούν προσλήψεις
ανθρώπινου δυναμικού,τόνισε τα εξής :
“Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ πάντοτε μιλούσαμε για την ανάγκη πρόσληψης τακτικού προσωπικού.
Το σημειώναμε ακόμη και στις περιπτώσεις που ζητούσαν οι Περιφερειακές Διοικήσεις
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, υποκρινόμενες πως επεδίωκαν να καλύψουν
επείγουσες – έκτακτες ανάγκες, που δήθεν δεν είχαν μόνιμο χαρακτήρα..
Ζητούσαμε, πάντα, επικαιροποίηση των οργανισμών προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη
στελέχωση των υπηρεσιών που είναι προορισμένες να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού σε
υπηρεσίες και έργα.
Ζητούσαμε, εδώ και τώρα, προκήρυξη όλων των κενών θέσεων προκειμένου να καλυφθούν από
τακτικό προσωπικό ( μόνιμοι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα ).
Είναι ευρύτερα γνωστό, επίσης, πως, κάθε χρόνο, οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ, μιλούσαν για προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού και ζητούσαν
προτάσεις, που ποτέ δεν υλοποιούσαν γιατί αδιαφορούσαν για τις προσφερόμενες στον λαό
δημόσιες υπηρεσίες.
Ότι έκανα το έκανα για την δημιουργία αυταπατών και για να δείξουν πως κάτι κάνουν. Στην
ουσία, απλώς, δημιουργούσαν άλλοθι για να κάνουν προσλήψεις εκτάκτων, βολεύοντας έτσι
κάποιους « δικούς τους » ανθρώπους για να αυξήσουν την έκταση των πολιτικών εξαρτήσεων
γύρω τους.
Σε αυτή την λογική εκτιμάμε πως κινείται και η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ…. και κοντά σε αυτή
τα στελέχη της στην Περιφέρεια, που ήδη ψήφισαν προϋπολογισμό χωρίς να προβλέπουν
αύξηση των μονίμων εργαζομένων.
Παίρνοντας όλα αυτά υπόψη μας. Με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης επαναλαμβάνουμε τις
προστάσεις μας….
• Για επικαιροποίηση των οργανισμών προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη και
αποτελεσματικότερη στελέχωση των υπηρεσιών
• Για προκήρυξη όλων των κενών θέσεων του οργανισμού με στόχο την πρόσληψη
τακτικού προσωπικού ( μόνιμοι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα ).
• Για να εξασφαλιστούν οι ιδιωτικού δικαίου εργαζόμενοι που ήδη προσφέρουν υπηρεσίες
και να αποτραπεί οποιαδήποτε απόλυση.
Συμπερασματικά….. οι εισηγήσεις σας δεν διασφαλίζουν αυτή την πολιτική λογική και δεν
θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία εντυπώσεων, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε μια
διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Υπογραμμίζουμε, τέλος, πως οι προτεινόμενες για προκήρυξη θέσεις δεν καλύπτουν τις
πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας, που διαπιστώνονται καθημερινά.
Για αυτό ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τις εισηγήσεις σας.
Σημειώνουμε τέλος :

 Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα παρακολουθήσουμε τις όποιες διαδικασίες προσλήψεις,
παρεμβαίνοντας κάθε φορά, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για την εξασφάλιση
διαφανών και αδιάβλητων διαδικασιών.

 Κατανοούμε, επίσης, την αγωνία των ανέργων να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας αυτές
τις εποχές και αντιλαμβανόμαστε πως εξαναγκάζονται να αποδεχτούν συμβάσεις
ορισμένου χρόνου και μερική απασχόληση…. Τους εκφράζουμε την ενεργό
συμπαράσταση μας…. Δηλώνοντας πως θα είμαστε σε κάθε περίπτωση δίπλα τους
αγωνιζόμενοι για το δικαίωμα τους για μόνιμη και σταθερή εργασία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη κατά Περιφερειακή Ενότητα, του ακόλουθου προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, στο πλαίσιο
της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
με κάλυψη της δαπάνης από Κ.Α.Π. έτους 2020, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας :

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1026

ΘΕΜΑ 20ο:Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021, στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.:Α)157572/4754/12-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας,Β)162999/4275/13-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας ,Γ)163367/2813/14-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ) 158780/2599/14-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας , Ε) 163914/2765/17-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φθιώτιδας,προς την Επιτροπή,τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών - 1 - -
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας - 1 - -
Σύνολο Π. Ε. Βοιωτίας - 2 - -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων - - 1 -
Σύνολο Π. Ε. Ευρυτανίας - - 1 -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΠΕ Κτηνιατρικής 1 - - -
Σύνολο Π. Ε. Εύβοιας 1 - - -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 - - -
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας - 1 - -
Σύνολο Π. Ε. Φθιώτιδας 1 1 - -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής - 1 - -
Σύνολο Π. Ε. Φωκίδας - 1 - -
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Η κα Μπατζελή λαμβάνοντας το λόγο τόνισε: “Βάση των εισηγήσεων φαίνεται ότι η τελική
πρόταση την οποία και καλούμαστε να ψηφίσουμε στηρίζεται σε δεδομένα και σε προτάσεις της
προηγούμενης ΠΑ και ειδικά το 2018 προς το κεντρική διοίκηση ,όπου τα δεδομένα ήταν
διαφορετικά από υπηρεσιακής πλευράς και πολύ περισσότερο από πλευράς αναπτυξιακών
σχεδιασμών και διακυβέρνησης της Περιφέρειας. Εκτιμούμε ότι οι προτάσεις μας για το
ανθρώπινο δυναμικό και δη εκείνο που αναφέρεται στο θέμα 19 και 20, θα πρέπει να βασίζεται
σε ένα νέο Οργανισμό της Περιφέρειας που θα απεικονίζει το νέο σύστημα διακυβέρνησης αυτό
που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, αυτή που διεκδικούμε το επόμενο διάστημα, με
περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους, και με εργαζόμενους που έχουν πλαίσιο λειτουργιάς και
έργων να υλοποιήσουν.
Θα ήταν δε σκόπιμο τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις εισηγήσεις σχετικά με τα αιτήματα
των υπηρεσιών και της ΠΑ να μας αποσταλούν για να έχουμε όλοι μας «κοινή μνήμη». Σχετικά
με το θέμα της πρόσληψης Νομικού αναφέρεται στο θέμα 20 στις μελλοντικές προσλήψεις ,είναι
μια αρχή συγκρότησης της Νομικής Υπηρεσίας αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή εάν θέλουμε να
είμαστε ασφαλείς και σίγουροι για την λήψη των αποφάσεων μας. Τέλος οι ειδικότητες που
αναφέρονται δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του προσωπικού το οποίο πρέπει να
σχεδιάζει, να ωριμάζει μελέτες και να διαχειρίζεται ένα ανταγωνιστικό και πολύπλοκο
αναπτυξιακό σχεδιασμό όπως αυτός προκύπτει από τις νέες πολιτικές. Βασικά στηρίζεται στην
λογική της συμπλήρωσης διοικητικών θέσεων λογω συνταξιοδοτικών αποχωρήσεων.
Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε ότι το θέμα των αναγκαίων προσλήψεων πρέπει να
επανέλθει στην Ο.Ε. και στο Π.Σ. και ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στο Θέμα 20.”

Ο κ. Χρονάς έκανε ενιαία τοποθέτηση και για τα τρία θέματα 18,19,20,τα οποία αφορούν
προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού,τονίζοντας τα εξής :
“Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ πάντοτε μιλούσαμε για την ανάγκη πρόσληψης τακτικού προσωπικού.
Το σημειώναμε ακόμη και στις περιπτώσεις που ζητούσαν οι Περιφερειακές Διοικήσεις
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, υποκρινόμενες πως επεδίωκαν να καλύψουν
επείγουσες – έκτακτες ανάγκες, που δήθεν δεν είχαν μόνιμο χαρακτήρα..
Ζητούσαμε, πάντα, επικαιροποίηση των οργανισμών προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη
στελέχωση των υπηρεσιών που είναι προορισμένες να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού σε
υπηρεσίες και έργα.
Ζητούσαμε, εδώ και τώρα, προκήρυξη όλων των κενών θέσεων προκειμένου να καλυφθούν από
τακτικό προσωπικό ( μόνιμοι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα ).
Είναι ευρύτερα γνωστό, επίσης, πως, κάθε χρόνο, οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ, μιλούσαν για προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού και ζητούσαν
προτάσεις, που ποτέ δεν υλοποιούσαν γιατί αδιαφορούσαν για τις προσφερόμενες στον λαό
δημόσιες υπηρεσίες.
Ότι έκανα το έκανα για την δημιουργία αυταπατών και για να δείξουν πως κάτι κάνουν. Στην
ουσία, απλώς, δημιουργούσαν άλλοθι για να κάνουν προσλήψεις εκτάκτων, βολεύοντας έτσι
κάποιους « δικούς τους » ανθρώπους για να αυξήσουν την έκταση των πολιτικών εξαρτήσεων
γύρω τους.
Σε αυτή την λογική εκτιμάμε πως κινείται και η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ…. και κοντά σε αυτή
τα στελέχη της στην Περιφέρεια, που ήδη ψήφισαν προϋπολογισμό χωρίς να προβλέπουν
αύξηση των μονίμων εργαζομένων.
Παίρνοντας όλα αυτά υπόψη μας. Με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης επαναλαμβάνουμε τις
προστάσεις μας….
• Για επικαιροποίηση των οργανισμών προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη και
αποτελεσματικότερη στελέχωση των υπηρεσιών
• Για προκήρυξη όλων των κενών θέσεων του οργανισμού με στόχο την πρόσληψη
τακτικού προσωπικού ( μόνιμοι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα ).
• Για να εξασφαλιστούν οι ιδιωτικού δικαίου εργαζόμενοι που ήδη προσφέρουν υπηρεσίες
και να αποτραπεί οποιαδήποτε απόλυση.
Συμπερασματικά….. οι εισηγήσεις σας δεν διασφαλίζουν αυτή την πολιτική λογική και δεν
θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία εντυπώσεων, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε μια
διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Υπογραμμίζουμε, τέλος, πως οι προτεινόμενες για προκήρυξη θέσεις δεν καλύπτουν τις
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πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας, που διαπιστώνονται καθημερινά.
Για αυτό ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τις εισηγήσεις σας.
Σημειώνουμε τέλος :

 Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα παρακολουθήσουμε τις όποιες διαδικασίες προσλήψεις,
παρεμβαίνοντας κάθε φορά, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για την εξασφάλιση
διαφανών και αδιάβλητων διαδικασιών.

 Κατανοούμε, επίσης, την αγωνία των ανέργων να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας αυτές
τις εποχές και αντιλαμβανόμαστε πως εξαναγκάζονται να αποδεχτούν συμβάσεις
ορισμένου χρόνου και μερική απασχόληση…. Τους εκφράζουμε την ενεργό
συμπαράσταση μας…. Δηλώνοντας πως θα είμαστε σε κάθε περίπτωση δίπλα τους
αγωνιζόμενοι για το δικαίωμα τους για μόνιμη και σταθερή εργασία.”

Ο κ. Aναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α)Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου
τομέα, έτους 2021, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπως
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Η απαιτούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 52.400,00 € για το τελευταίο τετράμηνο του οικονομικού
έτους 2020 και σε 157.200,00 € για το οικονομικό έτος 2021. Η αναφερόμενη δαπάνη θα
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021.

Β)Εγκρίνει την πρόσληψη του ακόλουθου τακτικού προσωπικού, για το έτος 2021, στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
1081243376
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Βοιωτίας

1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1091383907
Τμήμα Περιβ/ντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ Βοιωτίας

1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4556181712
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Βοιωτίας

1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1185958909
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Βοιωτίας 1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

3574241207
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Βοιωτίας

1

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

7538441219
Δ/νση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Βοιωτίας

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

2781257068
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Βοιωτίας

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
9311312422 & 9271791191
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Βοιωτίας

2
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ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1267395266
Τμήμα Περιβ/ντος &
Υδροοικονομίας ΠΕ Βοιωτίας

1

ΣΥΝΟΛΟ 10

Οι υφιστάμενες θέσεις στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για
την ΠΕ Βοιωτίας είναι δεκατρείς (13) και εξ’ αυτών επιλέγεται να καλυφθούν οι δέκα (10) για το
πρώτο έτος, με δεδομένο ότι έχει ήδη αιτηθεί η κάλυψη δεκαέξι (16) τακτικών θέσεων μέσω
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί
αποτελεσματικότερη η διαχείριση του στελεχιακού δυναμικού, παρακολουθώντας την εξέλιξη
των αναγκών των υπηρεσιών μας και συνδέοντας τις ανάγκες αυτές με τις υπάρχουσες πηγές
άντλησης προσωπικού.

Γ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου
τομέα, έτους 2021, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, όπως
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

1. Για την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων:
α) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) με κωδικό περιγράμματος στο
ψηφιακό Οργανόγραμμα 1101231141. Η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ειδικότητας
επιβάλλεται για την εκπόνηση μελετών Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και επίβλεψη έργων που
αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
β) Μία θέση (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με κωδικό θέσης στο ψηφιακό Οργανόγραμμα
9411759314, για την στελέχωση του τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με αρμοδιότητα τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων από τον ιδιόκτητο εξοπλισμό που διαθέτει η Περιφερειακή
Ενότητα.
γ) Μία θέση (1) κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης
ειδικότητας επιβάλλεται, διότι η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας είναι ένας κατεξοχήν ορεινός
και δυσπρόσιτος νομός και αντιμετωπίζει πολλές δυσχέρειες και κατεπείγουσες ανάγκες που
σχετίζονται με τον καθαρισμό και τη συντήρηση του οδικού δικτύου της ιδιαίτερα κατά τη
χειμερινή περίοδο (κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κ.α.). Αλλά και κατά την θερινή
περίοδο (καθαρισμός βλάστησης) ο νομός Ευρυτανίας, ο οποίος είναι καλυμμένος στο
μεγαλύτερο μέρος του από δασικές εκτάσεις, παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
πυρκαγιών.

2. Για την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μια (1) θέση κλάδου ΠΕ
Γεωτεχνικών (Δασολόγων), με κωδικό θέσης στο ψηφιακό Οργανόγραμμα 8296173514. Για
τη στελέχωση των Τμήματος Φυτικής και Ζωїκής Παραγωγής, στο οποίο όχι μόνο δεν υπάρχει
υπάλληλος του ανωτέρω κλάδου, αλλά ουσιαστικά καθήκοντα υπαλλήλων εκτελεί ένας
Γεωπόνος που είναι και προϊστάμενος του τμήματος.

3. Για την Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού μία θέση (1) κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού με κωδικό θέσης στο ψηφιακό Οργανόγραμμα 1241079062. Οι υπάλληλοι του
ανωτέρω κλάδου δεν επαρκούν για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας, με συνέπεια να δημιουργούνται δυσχέρειες στη λειτουργία της υπηρεσίας
και σε έναν τομέα τόσο νευραλγικό όπως είναι ο διοικητικός.

4. Για τη Διεύθυνση Υγείας μία θέση (1) κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας, με κωδικό θέσης
στο ψηφιακό Οργανόγραμμα 1211216726. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας είναι υποστελεχωμένη, αντιμετωπίζει σοβαρή
έλλειψη προσωπικού και έχει απορφανιστεί από στελέχη. Αυτή η έλλειψη υπαλλήλων δημιουργεί
πολλές δυσχέρειες στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της εν λόγω Διεύθυνσης η οποία δεν
δύναται να φέρει εις πέρας την κύρια αποστολή της, δηλαδή τη διαφύλαξη, βελτίωση και
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εξασφάλιση της δημόσιας υγείας καθώς και την άσκηση του υγειονομικού ελέγχου και την
εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

5. Για το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, μία θέση (1) κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος,
με κωδικό θέσης στο ψηφιακό Οργανόγραμμα 6373126682. Στο τμήμα δεν υπηρετεί υπάλληλος
αντίστοιχης ειδικότητας για την εκπόνηση μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τη διαμόρφωση
της πολιτικής της Περιφερειακής Ενότητας σε θέματα περιβάλλοντος.

Επιπροσθέτως η έλλειψη ικανού αριθμού υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ εκτός από την ελλιπή
στελέχωση έχει ως συνέπεια τη δυσκολία συγκρότησης επιτροπών με υπαλλήλους με
εξειδικευμένη γνώση και ανεπαρκή κάλυψη των θέσεων ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, που προϋποθέτει κυρίως την ύπαρξη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ-ΤΕ.
Η απαιτούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 39.488,16 € για το τελευταίο τετράμηνο του οικονομικού
έτους 2021 και για ολόκληρο το επόμενο οικονομικό έτος (2022), 118.608,48 €.

Δ) Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, για το
έτος 2021, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα:

ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙ
ΑΣ

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩ
ΣΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕ
ΩΝ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤ
ΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΥΨΟΣ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΜ
ΕΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΤΡΕΧΟΝ
ΕΤΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΩ
Ν
ΠΡΟΣΛΗΨ
ΗΣ

ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
/
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ 2021

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕ
ΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

6.100,00
1

ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ2021

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕ
ΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

6.100,00
1

ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ2021

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕ
ΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

6.100,00

1

ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ2021

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕ
ΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

5.700,00
1

ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ2021

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕ
ΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

5.700,00
1

ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ2021

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕ
ΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

9.600,00
2
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ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ2021

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ

5.700,00
1

ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ2021

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ

4.800,00
1

ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ2021

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ

4.500,00
1

ΜΟΝΙΜ
ΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/
ΚΛΗΤΗΡΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ2021

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ

4.500,00
1

Ε) Εγκρίνει την πρόσληψη του ακόλουθου τακτικού προσωπικού, για το έτος 2021, στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΘΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

1 ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού

7513610261
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ Φθιώτιδας

1

2 ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού

2399511171
Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

1

3 ΠΕ Μηχανικών
(Πολιτικών)

1008922931
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Στ.Ε.

1

4 ΠΕ Γεωτεχνικών
(Γεωπόνων)

1279764944
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής ΠΕ
Φθιώτιδας

1

5 ΠΕ Περιβάλλοντος
1137412634
Δ/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού

1

6 ΠΕ Μηχανικών
1113911139
Δ/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού

1

7 ΠΕ Μηχανικών
(Μηχανολόγων)

7011411932
Δ/νση Ανάπτυξης
ΠΕ Φθιώτιδας

1

8 ΠΕ Πληροφορικής 8891195277
Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ. 1
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9 ΠΕ Γεωτεχνικών
(Κτηνιάτρων)

3313289633
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής ΠΕ
Φθιώτιδας

1

10 ΤΕ
Μηχανικών
(Πολιτικών Έργων
Υποδομής)

3057940991
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Στ.Ε.

1

11 ΤΕ Πληροφορικής 1074859019
Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ. 1

12 ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας

1043482241
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής ΠΕ
Φθιώτιδας

1

13 ΔΕ Διοικητικού -
Οικονομικού

7777108111
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ Φθιώτιδας

1

14 ΔΕ Οδηγών
1086951203
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Στ.Ε.

1

15 ΔΕ Τεχνικών
8712499116
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Στ.Ε.

1

16 ΔΕ
Χειριστών
Μηχανημάτων
Έργου

1981138411
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Στ.Ε.

1

17 ΠΕ Δικηγόρων
(Έμμισθη Εντολή)

1021059097
Νομική Υπηρεσία (έδρα) 1

ΣΥΝΟΛΟ 17

Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας :

1. Ανάγκη στελέχωσης της Νομικής Υπηρεσίας (έδρα) για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων
υπηρεσιακών αναγκών (δικαστική εκπροσώπηση, διαχείριση νομικών θεμάτων, νομικές
γνωμοδοτήσεις κλπ.). Στην Νομική Υπηρεσία, στην έδρα της Περιφέρειας, ο μοναδικός
υπηρετών Δικηγόρος τελεί σε ειδική άδεια διάρκειας τεσσάρων - 4 - ετών.

2. Από την ήδη υποστελεχωμένη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας,
αποχώρησαν εντός του 2020, τρεις -3- υπάλληλοι με την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου
κινητικότητας έτους 2019 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αντιθέτως μία -1- θέση της
Δ/νσης που προκηρύχθηκε προς πλήρωση, δεν πληρώθηκε.

3. Στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος κατηγορίας -
κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ειδικότητα που κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης.

4. Στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (με χωρική αρμοδιότητα σε ολόκληρη
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) υπηρετεί μία -1- υπάλληλος κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος,
γεγονός που δυσχεραίνει την άσκηση των αντικειμένων της Δ/νσης (εκπόνηση και έλεγχος
ΜΠΕ, διαχείριση θεμάτων Περιφερειακής περιβαλλοντικής πολιτικής κλπ)

5. Θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019
(Α΄ 167), με τον οποίο θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό,
διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από
εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. καθώς και την ανάγκη κατάρτισης του Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για το
χρονικό διάστημα 2021 - 2025. Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Στ.Ε. με
χωρική αρμοδιότητα σε ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αριθμεί δέκα -10-
υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων της Προϊσταμένης Δ/νσης και των Προϊσταμένων
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Τμημάτων.
6. Η επικείμενη αναμόρφωση - εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις

Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών δηλ. του Ν.4412/2016,
που εφαρμόζεται σήμερα θα επηρεάσει την δομή και λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της έδρας, και θα αυξήσει τις απαιτήσεις σε στελεχιακό δυναμικό

7. Οι Κτηνίατροι που υπηρετούν στο Νομό Φθιώτιδας είναι μόλις έξι -6-, επιφορτισμένοι,
μεταξύ άλλων, με την λειτουργία τεσσάρων -4- Γραφείων Κτηνιατρικής και τον έλεγχο των
σφαγείων του Νομού, ενώ για καμία από τις δύο -2- θέσεις που προκηρύχθηκαν προς
πλήρωση στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2019 του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας, δεν υπήρξε ενδιαφέρον ή αίτηση προς αξιολόγηση.

8. Παρόμοια δεδομένα υπάρχουν και για την Δ/νση Διαφάνειας & Η. Δ. η οποία αριθμεί πέντε -
5- υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων του Προϊσταμένου Δ/νσης και των Προϊσταμένων
Τμημάτων, ενώ στον κλάδο Πληροφορικής ανήκουν μόνο οι τρεις -3- υπάλληλοι. Καμία από
τις δύο -2- θέσεις που προκηρύχθηκαν προς πλήρωση στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου
κινητικότητας έτους 2019 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, δεν πληρώθηκε.

9. Τέλος αξίζει να αναφερθεί η γενική δυσχέρεια να αντληθεί προσωπικό μέσω του Α΄ κύκλου
κινητικότητας έτους 2019 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στο οποίο για την Π.Ε.
Φθιώτιδας προκηρύχθηκαν προς πλήρωση είκοσι δύο -22- θέσεις, ενώ καλύφθηκαν μόνο
τρεις -3-.

10. Οι εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για την Π.Ε. Φθιώτιδας του έτους 2020
υπολογίζονται σε 2 υπαλλήλους, του έτους 2021 υπολογίζονται σε 3 υπαλλήλους, του
έτους 2022 υπολογίζονται σε 5 υπαλλήλους και το έτος 2023 υπολογίζονται σε 14
υπαλλήλους .

Η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων για την Π.Ε. Φθιώτιδας,
δεδομένης και της αδυναμίας άντλησης προσωπικού μέσω του Ε.Σ.Κ., προϋποθέτει την κατά το
δυνατόν εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού
Προσωπικού, σε συνάρτηση με τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, για την ενίσχυση των
Υπηρεσιών και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1027

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση βλαβών -
κατασκευή τεχνικών Τροβάτο-Όρια Νομού της Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 64.000,00 €
με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.152423/2297/30-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών Τροβάτο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού
μελέτης 64.000,00 € με ΦΠΑ.
2.Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως Υπηρεσία
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος και
3.Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας για:
α. τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
β. τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής του,
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γ. τον καθορισμό της ημερομηνίας επανάληψής του εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η
δημοπρασία κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή διενεργηθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά
προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης και τις σχετ. διατάξεις (αρ 98 Ν.4412/16)
δ. τη διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν
την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
ε. να ενημερώνει τους υποψηφίους για την διαδικασία σύναψης της σύμβασης του εν λόγω
έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012 και του άρθρου 98 του
Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1028

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα – Τριπόταμος από χ.θ.
2+000 έως χ.θ. 6+000», προϋπολογισμού 399.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.157376/2378/06-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α) Τη Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου: «Αντιμετώπιση
καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα – Τριπόταμος από χ.θ. 2+000 έως χ.θ.
6+000», προϋπολογισμού μελέτης 399.999,99 € με ΦΠΑ.
2.Ορίζει:
α)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως την Υπηρεσία
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.
β)Τον κ. Νικόλαο Γενιτσαρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.
3.Εξουσιοδοτεί :
α)Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

- Να προβαίνει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία.
- Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής
- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.
- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων.
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-Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
4.2.δ) της διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
-Δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4, παραγ. 4.2 α
της διακήρυξης).
- Δια του προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών
- 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. 4.2 ε της διακήρυξης.

- Να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου .
β)Την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση
που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1029

ΘΕΜΑ 23 ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Τεχνικά - ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Νέου Αργυρίου - Όρια νομού - Γέφυρα Αυλακίου»,
προϋπολογισμού 495.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.157377/2379/06-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας,προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α) Τη Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου:«Τεχνικά -
ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Νέου Αργυρίου - Όρια νομού - Γέφυρα Αυλακίου»,
προϋπολογισμού μελέτης 495.000,00 € με ΦΠΑ.
2.Ορίζει:
α)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως την Υπηρεσία
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.
β)Τον κ.Νικόλαο Γενιτσαρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.
3.Εξουσιοδοτεί:
α)Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευρυτανίας δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
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να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:
- Να προβαίνει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία.
- Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής
- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.
- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων.
-Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
4.2.δ) της διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
-Δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4, παραγ. 4.2 α
της διακήρυξης).
- Δια του προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.
- 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. 4.2 ε της διακήρυξης.
- Να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου .

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1030

ΘΕΜΑ 24ο:΄Εγκριση του από 03-08-2020 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής
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Διαγωνισμού επί της αιτιολόγησης του κόστους της προσφοράς του 1ου μειοδότη της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας
ποταμού Ξηριά επί της Ο.Ε. 77 Χαλκίδας -Ιστιαίας »προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,
του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.134378/4083/04-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας , προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επισήμανε: “Η επιτροπή έκανε δεκτή την αιτιολόγηση της προσφοράς από τον
προσωρινό ανάδοχο. Εμείς είχαμε πει ότι δεν χρειαζόταν η αιτιολόγηση και ότι πρέπει να
ακολουθήσουμε μια διαδικασία που δεν θα αλλάζει a la cart.Οι υπηρεσίες να μας αποστείλουν
την αιτιολόγηση του αναδόχου η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση.
Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 03-08-2020 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού επί της
αιτιολόγησης του κόστους της προσφοράς του 1ου μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89767, του υποέργου «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας ποταμού
Ξηριά επί της Ο.Ε. 77 Χαλκίδας -Ιστιαίας »προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»

2.Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του έργου την Ε/Ε «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΕΚΑΤ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με Α.Α. Προσφοράς
στο ΕΣΗΔΗΣ: 154162 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα επτά και δεκατρία τοις
εκατό (47,13%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1031

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.146348/4544/17-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας , προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ/29-07-2020 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022»,
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ,
με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 88451.
2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του ΣΤΥΛIANOY», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 151698 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης τριάντα εννέα και σαράντα επτά τοις εκατό (39,47%)επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1032
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ΘΕΜΑ 26 ο: Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τον Ν. 4605/2019 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για το
υποέργο/παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων του Κηφισού
ποταμού», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών
στους δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικού Πεδίου), μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.3754/164798/18-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας ,προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανέφερε τα ακόλουθα: “Αφορά προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις καταστροφές από καιρικά φαινόμενα 4-6 Απριλίου 2020
στους δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου. Η εν λόγω διαδικασία αφορά μόνο το υποέργο
«Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων Κηφισού Π/Υ 1.000.000 ευρώ ».Τα άλλα δύο υποέργα α.
αγροτική οδοποιία και φράγμα ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ θα γίνουν με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό.
Προφανώς οι παρέμβαση μας θα πρέπει να είναι άμεση και μάλιστα αυτή την χρονική περίοδο
αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να κληθούν εργολάβοι μόνο από την Βοιωτία. Προτείνουμε η
πρόσκληση να είναι για όλη την Περιφέρεια και να μην εγκλωβιστούμε στο αν ο αριθμός των β
κατηγορίας διπλωμάτων θα είναι μεγάλος και πιθανά να υπάρχουν καθυστερήσεις. Εκείνο που
θα μετρήσει είναι η καταλληλότητα και η εμπειρία των αναδόχων αλλά και η άποψη ότι δεν
«κλείνουμε» τα έργα με το σκεπτικό των έκτακτων αναγκών.
Θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ-αναμένεται πρόταση του προέδρου, κ.Σπανού”.

Ο κ. Aναγνωστάκης τόνισε: “ψηφίζουμε λευκό διότι είναι ζήτημα αρχής,πρέπει να υπάρχει
πρόσκληση για όλους τους εργολήπτες της Περιφέρειας και όχι μόνο για αυτούς της
Π.Ε.Βοιωτίας.”

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση…. Εφόσον κληθούν προκειμένου να
συμμετάσχουν όλοι οι εργολήπτες της Περιφέρειας, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει για το 1Ο υποέργο του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στους δήμους
Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικού Πεδίου), μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04-06 Απριλίου 2020» ήτοι την παροχή υπηρεσιών με
τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων του Κηφισού
ποταμού»,προϋπολογισμού1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. και μόνον για αυτό:

α)Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του
Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για το
β)Την Πρόσκληση προς τους Οικονομικούς Φορείς και τους όρους αυτής για την επιλογή
αναδόχου του υπόψη υποέργου.
γ)Τα λοιπά συμβατικά τεύχη του υπόψη υποέργου, ήτοι Προϋπολογισμό Μελέτης, Τιμολόγιο
Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τεχνική Περιγραφή.
2.Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον
διαγωνισμό του υπόψη υποέργου.
3.Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, δια της Προϊσταμένης της, να
προβεί στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού/Διενέργειας της ανάθεσης με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο του άρθ.32Α του
Ν.4412/2016 (όπως προστέθηκε με το άρθ. 43, παρ. 1 του Ν.4605/19) και την απόφαση
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τα μέλη θα προκύψουν από κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής) και να ορίσει την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1033

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση τεχνικών έργων σε
επαρχιακούς χωμάτινους δρόμους (Κονιάκος-Φράγμα, Δροσοχώρι-Επτάλοφος, Μακρινή-Ελαία,
Δάφνος-Διχώρι)» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 152654/2817/30-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α)Τη δαπάνη του έργου «Συντήρηση τεχνικών έργων σε επαρχιακούς χωμάτινους δρόμους
(Κονιάκος-Φράγμα, Δροσοχώρι-Επτάλοφος, Μακρινή-Ελαία, Δάφνος-
Διχώρι)» ,προϋπολογισμού : 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α ,Π.Ε. Φωκίδας ,από το πρόγραμμα
ΣΑΕΠ 566.
β)την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του εν λόγω έργου με ανοικτό διαγωνισμό
και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/16)
γ)Τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης .
δ)Τη διακήρυξη , την περίληψη διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν
την τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου ( τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός- τιμολόγιο
εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς) .
2.Εξουσιοδοτεί :
-Την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια της προϊσταμένης της ΔΤΕ της Π.Ε
Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα , ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ειδικότερα
όπως :Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή αιτήματος
του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το
άρθρο 3 παράγ. 3.6 της διακήρυξης .
-Την 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 παράγ. 4.2α της διακήρυξης ).
-Την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης 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.
- Την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης 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 στο όριο της 2ης
τάξης και κάτω η επιτροπή θα γίνει τριμελής ( 3) .Τα τρία μέλη με τους αναπληρωτές του θα
ορισθούν μέσω της διαδικασίας του συστήματος Μη. Μ.Ε.Δ.
- Την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης της ΔΤΕ της Π.Ε
Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της να μεταθέσει την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών
σε άλλη ημέρα , αν για λόγους ανωτέρας βίας η για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία
προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή
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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.
- Την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης 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 παράγ. 4.2ε της διακήρυξης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1034

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου«Βελτίωση συνδετήριου οδικού κόμβου
περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας»,προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.166186/3045/19-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.Ι /06-08-2020(ολοκληρώθηκε 18-08-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου:«Βελτίωση συνδετήριου οδικού κόμβου περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε.
Φωκίδας»,προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ., με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91323

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση“ ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.’’, με Α.Α.
Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 161241 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (55,53%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1035

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού 3
Νεοχώρι Υπάτης - Πύργος - Περιστέρι - Μεσοχώρι», προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.160415/9078/11-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει :
α)Τη δαπάνη για το έτος 2020 του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού 3 Νεοχώρι
Υπάτης - Πύργος - Περιστέρι - Μεσοχώρι »,της Π.Ε. Φθιώτιδας,προϋπολογισμού 187.000,00 €
με ΦΠΑ,της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066.
β)Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
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γ)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί :
α)Τον Αν.Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
β)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη
κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση
στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο
4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την υπογραφή
του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι
οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1036

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.162522/9264/13-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει :
α)τη δαπάνη για το έτος 2020 του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ, της Συλλογικής
Απόφασης ΣΑΕΠ566.
β)Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
γ)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί:
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α) Τον Αν.Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
β)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη
κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση
στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο
4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την υπογραφή
του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο)ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι
οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1037

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.164658/9458/18-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει :
α) Τη δαπάνη για το έτος 2020 του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ,της
Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566.
β)Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω
έργου.
γ)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει:
α) Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί :
α)Τον Αν.Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα
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ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
β)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες,
στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών
πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής
αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και
απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό
κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την
απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα
στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους
οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης
που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για
υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για
υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ
διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την
υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο),ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και
φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται
και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1038

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης
οδοστρώματος και διαμόρφωση πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ. Κωνσταντίνο με τον
οικισμό Αγνάντης από: Χ αρχή=400116, Ψ αρχή=4289469 έως Χ πέρας=402486, Ψ πέρας=
4285258», προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.162528/9266/13-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α) τη δαπάνη για το έτος 2020 του έργου:«Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης
οδοστρώματος και διαμόρφωση πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ. Κωνσταντίνο με τον
οικισμό Αγνάντης από: Χ αρχή=400116, Ψ αρχή=4289469 έως Χ πέρας=402486, Ψ πέρας=
4285258»,Π.Ε.Φθιώτιδας,προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ,της Συλλογικής Απόφασης
ΣΑΕΠ866.
β)Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
γ)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί :
α)Τον Αν.Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
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κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
β)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη
κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση
στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο
4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την υπογραφή
του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι
οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1039

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (Κομποτάδες,
Μεξιάτες, Λουτρά Υπάτης, Αργυροχώρι, Αμαλώτα)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.162511/9257/13-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α)Τη δαπάνη για το έτος 2020 του έργου:«Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (Κομποτάδες,
Μεξιάτες, Λουτρά Υπάτης, Αργυροχώρι, Αμαλώτα)»,Π.Ε.Φθιώτιδας,προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ ,ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
β)Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
γ)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί :
α) Τον Αν.Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
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διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
β)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη
κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση
στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο
4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την υπογραφή
του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι
οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1040

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δημοπράτησης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή
κυκλοφοριακού κόμβου στην επαρχιακή οδό Λαμίας - Κομποτάδων - Μεξιατών - Λουτρών
Υπάτης και σύνδεση με τη νέα γέφυρα Κωσταλεξίου», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.165098/9492/18-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έθεσε το ερώτημα για το πού ακριβώς θα γίνει ο κόμβος διότι από την εισήγηση
δεν είχε γίνει σαφές ,παρακάλεσε τις Υπηρεσίες να στείλουν το τοπογραφικό, τόνισε:“Ψηφίζουμε
ΝΑΙ” ,ενώ ο κ.Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε δεσμεύτηκε για την
αποστολή του σχεδίου σε όλα τα μέλη της Ο.Ε.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α)Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής του έργου,«Κατασκευή
κυκλοφοριακού κόμβου στην επαρχιακή οδό Λαμίας - Κομποτάδων - Μεξιατών - Λουτρών
Υπάτης και σύνδεση με τη νέα γέφυρα Κωσταλεξίου», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
β)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
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3.Εξουσιοδοτεί :
α)Τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
β)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη
κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση
στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-
κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-
πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο
4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την υπογραφή
του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3 διακήρυξης-Κοινοποίηση
προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και ειδοποίηση και παροχή πρόσβασης
στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβίβαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής κλπ.),
ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1041

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό
δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019»προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.152783/8577/31-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς εξέφρασε την άποψή του επισημαίνοντας: “Διερωτόμαστε για το αν προβλέπεται να
γίνεται η κλήρωση μεταξύ εργοληπτών που δίνουν την ίδια έκπτωση σε συγκεκριμένο διαγωνισμό
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής….
Κατά τα λοιπά, εφόσον δεν υπήρξαν ενστάσεις…. Δεν έχουμε αντίρρηση.’’

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Ι/29-06-2020 (ολοκληρώθηκε 15-07-2020) πρακτικό αποσφράγισης
δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
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“Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό
δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019”, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
88611-2.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 156241 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα οχτώ τοις εκατό (58,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1042

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή - συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων
ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.161220/9159/11-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “ Είχαμε ψηφίσει ΛΕΥΚΟ στη δημοπράτηση με το σκεπτικό ότι δεν
μπορεί η περιφέρεια να κατασκευάζει κτίρια που δεν έχει στην ιδιοκτησία της.Ψηφίζουμε
ΛΕΥΚΟ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 03-07-2020 (ολοκληρώθηκε 10-07-2020) πρακτικό αποσφράγισης
δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Επισκευή - συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90386.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” με
Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 156812 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα έξι και
μηδέν έξι τοις εκατό (56,06%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1043

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανάθεση της μελέτης του έργου: «Συμπληρωματικές
μελέτες ανάδειξης - ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.146525/8184/23-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς εξέφρασε την άποψή του λέγοντας: “Διερωτόμαστε για την απουσία δεύτερου
διαγωνιζόμενου…..Λόγω των ειδικών εργασιών που προβλέπονται…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/22-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες ανάδειξης - ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου
Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € με ΦΠΑ.

2.Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο το διαγωνιζόμενο σχήμα: «ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ,
OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.Π.Ε.», το οποίο
υπέβαλε τη μοναδική προσφορά, συγκέντρωσε σταθμισμένη βαθμολογία εβδομήντα έξι μονάδες
και τριάντα εκατοστά (76,30) και προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,48 % επί της
προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας, ήτοι προσφερόμενη συνολική αμοιβή μελέτης τριάντα
μία χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (31.781,22), χωρίς ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1044

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού
400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.151501/8503/29-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. , προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/29-07-2020 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής –
οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:
90882),συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

2.Απορρίπτει ως απαράδεκτη την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:
158155 διότι δεν κατατέθηκε σε έντυπη μορφή η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
όπως προβλέπεται από την παρ. 3.5(α) του άρθρου 3 της διακήρυξης του διαγωνισμού του
έργου.

3.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα: «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 160361 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα τρία τοις εκατό (63,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1045

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από 15-5-2020
δημοπρασίας και κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου
Καμένων Βούρλων(Βοάγριος και ρέματα εντός του Δήμου)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 153278/8595/31-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. , προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/23-07-2020 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της από
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15-05-2020 δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Καμένων
Βούρλων(Βοάγριος και ρέματα εντός του Δήμου)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.
2.Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.”, με
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι επί τοις εκατό (56,00%)) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1046

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση πρακτικού 1 της δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κοίτης και
αναχωμάτων ρέματος “Τρανή Σούδα” περιοχής Μώλου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού μελέτης
61.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.153644/8644/31-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. , προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/26-06-2020 πρακτικό της δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
κοίτης και αναχωμάτων ρέματος “Τρανή Σούδα” περιοχής Μώλου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
μελέτης 61.000,00€ με ΦΠΑ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,άρθρο 98,παράγραφος
1.ε.
2.Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ
ΤΣΩΜΟΥ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση: πενήντα έξι, επί τοις εκατό (56,00 %).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1047

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής
Προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών
στον κόμβο της Αγίας Μαρίνας»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.146267/8165/31-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. , προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/23-07-2020 (ολοκληρώθηκε 31-07-2020) πρακτικό αποσφράγισης
δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο της Αγίας Μαρίνας»,προϋπολογισμού
74.400,00 € με ΦΠΑ.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ”,
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1048

ΘΕΜΑ 42ο: Αποζημίωση αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του υποέργου:
«Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας)
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στη Λαμία», προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,του έργου: «Επισκευή,
συντήρηση και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.149415/8366/28-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. , προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ.Χρονάς ανέλυσε τη θέση του λέγοντας: “Η διάλυση της σύμβασης του έργου οφείλεται στην
απαίτηση του ΥΠΠΟΑ, που σύμφωνα με την άποψή του η μελέτη και υλοποίησή του έργου
έπρεπε να γίνει από κατάλληλες ειδικότητες συντηρητών, εγγεγραμμένων στα μητρώα
συντηρητών αρχαιοτήτων και όχι από τον εν λόγω ανάδοχο του έργου….. άποψη η οποία δεν
είχε εκφραστεί στις ανωτέρω εγκρίσεις του του ΥΠΠΟΑ του 2010 και 2018.Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το ποσό 13.458,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για αποζημίωση του αναδόχου “ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.”, λόγω διάλυσης της σύμβασης του υποέργου: «Αποκατάσταση των
όψεων του κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Νομαρχίας) στη Λαμία», του
έργου: «Επισκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας»,προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1049

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στον
χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου - Μαρμάρων, Νομού Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.146163/8158/03-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. , προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου«Κατασκευή γέφυρας στον
χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου - Μαρμάρων, Νομού Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 € ,αναδόχου Κ/Ξ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-GREEN &
SPACE Ε.Π.Ε.,μέχρι την 31-10-2020 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8
του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1050

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-
Αταλάντη»,προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.153922/8654/03-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. , προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Αναγνωστάκης ανέλυσε τη θέση του λέγοντας:“ ψηφίζουμε λευκό διότι πρόκειται για
δεύτερη παράταση ,πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και προσεκτικοί ,οι παρατάσεις
είναι εις βάρος της λειτουργίας των έργων της Περιφέρειας.”

O κ.Χρονάς τόνισε τα ακόλουθα:“Πρόκειται για δεύτερη παράταση, που δεν αιτιολογείται
επαρκώς…. Η επίκληση των καθυστερήσεων του Δασαρχείου δεν είναι αρκετή.
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ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

O κ.Δούρος επισήμανε τα ακόλουθα:“ ψηφίζουμε λευκό διότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση του
θέματος”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-
Αταλάντη», αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ,κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 28-11-2020 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1051

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής
ασφάλειας περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.165269/9500/18-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. , προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ.Χρονάς ανέφερε:“Βάσιμη η αιτιολόγηση της παράτασης...Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας»,αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,κατά εκατόν δέκα τρεις
ημέρες (113)πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 30-11-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1052

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου
Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν το ανωτέρω θέμα να αποσυρθεί και
να επανέρθει σε επόμενη συνεδρίαση με πιο τεκμηριωμένη εισήγηση.

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.153529/4812/31-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ.Χρονάς ανέφερε:“Πρόκειται για πρώτη φορά παράταση….. Οι λόγοι που επικαλείται ο
ανάδοχος ( δασαρχείο και ΔΕΗ ) φαίνονται πειστικοί….Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση εθνικού &
επαρχιακού οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019» μέχρι 28-02-2021, καθώς οι
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λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος(ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.) είναι βάσιμοι εν όλω, για την
ομαλή και ορθή ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1053

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου
«Καθαρισμός,άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμών
Γεράνια,Σηπιάδας & των παραποτάμων αυτών»,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν το ανωτέρω θέμα να αποσυρθεί και να
επανέρθει σε επόμενη συνεδρίαση με πιο τεκμηριωμένη εισήγηση.

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην
Εθνική Οδό 77 ,περιοχής Δήμου Ιστιαίας (τμήμα Βασιλικά–Ελληνικά–Ιστιαία-
Λ.Αιδηψού)»,συνολικού προϋπολογισμού 15.170.000,00€ με ΦΠΑ με ενάριθμο 2018ΕΠ86600002,
που περιλαμβάνει δέκα (10) υποέργα, συμπεριλαμβανομένου και του εν θέματι ως 6ου
υποέργου,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.159037/5005/Φ.Ε./07-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης εξέφρασε την άποψή του τονίζοντας τα ακόλουθα : “ψηφίζουμε ΚΑΤΑ διότι
θεωρούμε ότι η υπηρεσία πρέπει να είναι πιο αυστηρή, το έργο έπρεπε να έχει
ολοκληρωθεί.Ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη εάν υπάρξει επανάληψη παρόμοιων
ακραίων καιρικών φαινομένων;”

Ο κ. Δούρος επεσήμανε : “ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Χρονάς τόνισε:“Σε τέτοιου είδους έργα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι…. Πολύ
περισσότερο όταν αφορούν την Π.Ε Εύβοιας, που είναι πολύπαθη…..
Κατά την άποψή μας πρέπει να γίνονται στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που
οφείλει να προβλέπει ταχύτατη δραστηριοποίηση του εργολήπτη….
Δεν συμφωνούμε με την αιτούμενη παράταση και ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί πάντα τα αιτήματα των αναδόχων
βάσιμα, λειτουργώντας αποσπασμένα από την σημασία – σπουδαιότητα των έργων.”

Η κα Μπατζελή ανέλυσε τη θέση της ως εξής:“Είναι το 6ο υποέργο από τα 10 υποέργα που
δόθηκαν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Είναι οδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΛΟΥΤΡΑ .Ανάδοχος ο Κορόζης Π/Υ 1.500.000Ε έκπτωση 55%
Σύμβαση 620.000Ε Η σύμβαση υπεγράφη 27.02.20 για 6 μήνες. Αιτείται δίμηνη παράταση. Δεν
μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε ως προς την αιτιολόγηση ούτε ως προς το δεοντολογικό και
τις ευθύνες που έχουν αναλάβει όταν έγινε η κατάτμηση των έργων βάση συμφωνιών τους. Η
ολοκλήρωση των έργων αυτών έπρεπε να ήταν προτεραιότητας τους έναντι των άλλων που
πιθανά έχουν αναλάβει .Επίσης η ΟΕ θα πρέπει να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κυρώσεων σε
σχέση με τον χρόνο παράδοσης των έργων που προκύπτουν από τις διαδικασίες έκτακτων
αναγκών αλλά και κυρώσεων ή και αποκλεισμού εργολάβων που η ποιότητα-ανθεκτικότητα των
έργων δεν είναι ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές.Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών στην Εθνική Οδό 77 ,περιοχής Δήμου Ιστιαίας (τμήμα Βασιλικά – Ελληνικά – Ιστιαία – Λ.
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Αιδηψού)» μέχρι 30-10-2020, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος (ΚΟΡΟΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ) είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1054

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου:«Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. Φωκίδας» υποέργο «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας»προϋπολογισμού μελέτης 410.000,00 € .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.149742/2746/31-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε:“Βάσιμη η αιτιολόγηση της παράτασης….. Εφόσον έχει ήδη γίνει
σημαντικό ποσοστό του έργου….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας, εργασιών του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας», υποέργο «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας» ,μέχρι
02/12/2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου,(ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/16.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1055

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση: του υπ’ αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά
έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 , συνολικού προϋπολογισμού 7.558.624,55€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού Συστήματος
Αγορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.159379/4201/10-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 2/7-8-2020, πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την «ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 7.558.624,55€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
[χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ(€)]» και αφορά την αξιολόγηση της
αίτησης συμμετοχής στον εν θέματι διαγωνισμό.

2.Αποδέχεται και εγγράφει τον αναφερόμενο οικονομικό φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών
(ΔΣΑ ) για την «ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων
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σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023» όπως παρατίθενται
στον κατωτέρω πίνακα :

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1056

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση των πρακτικών 4, 5, 6 & 7 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας τα έτη 2020-2021/2021-2022»,
συνολικού προϋπολογισμού 6.949.683,00 € άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών 139891/4542/15-7-
2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.151369/4900/18-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 4/03-08-2020, 5/04-08-2020, 6/7-08-2020 και 7/17-08-2020 πρακτικά
της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022”, που αφορούν στον έλεγχο της οικονομικής και
τεχνικής προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων.
2.Απορρίπτει μερικώς, τις προσφορές των οικονομικών φορέων για συγκεκριμένα δρομολόγια
λόγω ότι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη έδρα όπως προβλέπεται στη ΚΥΑ50025/18, σύμφωνα
με τον κάτωθι πίνακα:

α/α Προμηθευτής Δρομολόγιο Παρατηρήσεις

1 ΝΕΛΛΑΣ,ΕΥΑΓΓ,ΙΩΑΝΝΗΣ

41
Νέα Γιαννιτσού- Ζηλευτό -
Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας
(Παγκράτι) - 7ο Δημοτικό
σχολείο Λαμίας (τμήμα
ένταξης)

Έδρα
Μακρακώμη

2 ΦΑΚΙΤΣΑΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

49
Περιβόλι -
Ομβριακή (ανταπόκριση με
λεωφορείο για το 1ο ΕΠΑΛ
Λαμίας)

Έδρα
Δομοκός

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49
Περιβόλι-

Έδρα
Δομοκός

Προμηθευτής Αριθμός
απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 183702 06/08/20 09:36
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Ομβριακή (ανταπόκριση με
λεωφορείο για το 1ο ΕΠΑΛ
Λαμίας)

4 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

56
Καρυά-Λαδικού-Μεξιάτες -
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Λαμίας--Ειδικό
Νηπιαγωγείο Λαμίας
(Παγκράτι) -Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
Φθιώτιδας

65
Μουσικό Σχολείο Λαμίας
( επιστροφή) -
Άγιος Γεώργιος- Καρπενήσι

Έδρα για το ταξί
που δηλώθηκε
Σπερχειάδα

Έδρα για το ταξί
που δηλώθηκε
Σπερχειάδα

5 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ,ΙΩΑΝΝΑ,ΘΩΜΑΣ

78
Μεξιάτες -
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας
(17:20-21:50)

Έδρα
Λουτρά Υπάτης

6 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

104
Κάτω Τιθορέα -
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας
(17:20-21:50)

Έδρα
Καμένα Βούρλα

7 ΚΟΝΤΟΥ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

121
Ιερά Μονή Αγίας
Αικατερίνης Σινά (Τραγάνα
Φθιώτιδας) -
Δημοτικό Σχολείο Τραγάνας
- Γυμνάσιο -Λύκειο - ΕΠΑΛ
Αταλάντης

Έδρα
Μαρτίνο -
Έξαρχος

8 ΤΕΚΟΥ,ΜΑΡΙΑ,ΠΕΤΡΟΣ

125
Παραλία Καινουρίου-
Καινούργιο -
Ειδικό Δημοτικό Λαμίας
(Παγκράτι Λαμίας) -Ειδικο
Επαγγελματικό Γυμνάσιο
Λαμίας (Λιανοκλάδι)

Έδρα
Καμένα Βούρλα

9 ΜΠΕΣΙΡΗ,ΕΥΣΤΑΘΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

129
Καμένα Βούρλα (θέση
Παναγία-Ριζό Βουνό) -
Δημοτικό Σχολείο Καμένων
Βούρλων

Έδρα
Αγ.
Κωνσταντίνος

3.Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2020-
2021 και 2021-2022, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη
Π.Ε. Φθιώτιδας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, οι
οποίοι προσέφεραν την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, όπως
απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ



69

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ανευ φπα)

-1- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2% 252.453,60

-2- ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 14% 170.830,80

-3- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3% 77.022,00

-4- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5% 155.728,80

-5- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11% 148.154,40

-6- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3% 124.200,00

-7- ΚΤΕΛ ΑΣΤIKΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17% 114.544,80

-8- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2% 121.471,20

-9- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3% 116.420,40

-10- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11% 197.622,00

- 11- ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 31% 155.044,80

-12- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

27% 162.154,80

-13-
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4% 90.781,20

-14- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6% 117.115,20

-16- ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ 41% 15.735,60

-17- ΣΤΕΡΓΙΟΥ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41% 20.750,40

-18- Χ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟE 16% 36.968,40

-19- ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ

26% 34.790,40

-20- ΣΤΕΡΓΙΟΥ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37% 31.698,00
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-21- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΖΗΣΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22% 46.033,20

-22- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

21% 29.145,60

-23- ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 51% 51.960,60

-24- ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 41% 51.192,00

-25- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΖΗΣΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7% 35.629,20

-26- ΓΑΛΑΝΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45% 55.634,40

-27- ΓΑΛΑΝΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55% 43.650,00

-28- ΚΤΕΛ ΑΣΤIKΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19% 361.494,00

-29- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1% 16.138,80

-30- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΕΡΑΦΕΙΜ,ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ

1% 14.670,00

-31- ΖΑΧΟΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1% 11.376,00

-32- ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 7.484,40

-33- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1% 18.446,40

-34-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1% 16.052,40

-35- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1% 24.840,00

-36- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1% 25.754,40

-37- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1% 4.107,60

-38- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1% 6.339,60

-39- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1% 4.507,20

-40- ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ,,ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 7.484.40

-41- ΚΑΡΑΜΠΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1% 29.516,40
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-42- ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ 1% 14.670,00

-43- ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΗΛΙΑΣ 1% 13.309,20

-44- ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1% 6.116.40

-45- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 10.591,20

-46- ΚΑΜΗΤΣΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 12% 38.440,80

-47- ΑΛΑΜΑΝΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 11.710,80

-48- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 34.761,60

-49- ΛΕΝΤΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1% 15.980,40

-50- ΚΟΓΙΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ 1% 13.150,80

-52- ΠΟΛΙΤΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1% 7.070,40

-54- ΜΙΧΑΗΛ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22% 10.350,00

-55-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΣΙΛ
ΕΙΟΣ 1% 7.390,80

-56- ΦΛΩΡΟΣ,,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1% 29.786,40

-57- ΛΥΚΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1% 12.272,40

-58-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΣΙΛ
ΕΙΟΣ 22% 10.238,40

-59- ΜΙΧΑΗΛ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1% 12.996,00

-60- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1% 7.419,60

-61-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΓΙΑΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 15.631,20

-62- ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1% 14.349,60

-63- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 25.462,80

-64- ΚΑΚΑΤΣΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1% 7.326,00
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-65- ΚΑΛΥΒΑΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16% 24.908,40

-66- ΜΙΧΑΗΛ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1% 13.330,80

-67- ΛΥΚΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1% 6.044,40

-68-
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΤΥΛΙ
ΑΝΟΣ 1% 14.068,80

-69- ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1% 9.723,60

-70- ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1% 17.762,40

-71- ΡΑΠΤΗ,,ΑΘΑΝΑΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 3.459.60

-72- ΡΑΠΤΗ,,ΑΘΑΝΑΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 6.559.20

-73- ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 1% 4.284,00

-74- ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 1% 15.944,40

-76- ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΘΩΜΑΣ 31% 5.461,20

-77- ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΘΩΜΑΣ 31% 5.461,20

-78- ΜΟΣΧΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1% 9.054,00

-79- ΜΟΣΧΟΣ,,ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1% 15.681,60

-80-
ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ 1% 14.634,00

-81- ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1% 11.790,00

-82- ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2% 19.227,60

-83- ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 13.507,20

-84- ΚΑΣΤΑΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1% 13.507,20

-85- ΚΑΣΤΑΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1% 8.575,20

-86- ΣΤΑΘΑΡΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 1% 8.830,80

-87- ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2% 12.150,00

-88- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΣΙΛ
ΕΙΟΣ 40% 25.117,20

-89- ΣΤΑΜΕΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2% 10.850,40

-91-
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ,,ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟ
Σ 1% 6.476,40
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-93- ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 40.644,00

-94- ΠΑΠΑΔΑΜ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 27% 12.114,00

-95- ΣΤΑΜΕΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2% 9.032,40

-96- ΣΤΑΜΕΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2% 6.498,00

-97- ΚΑΜΑΡΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 2% 12.078,00

-98- ΚΑΜΑΡΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 2% 12.078,00

-99-
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

2% 10.836,00

-100-
ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝ
ΗΣ 2% 4.194,00

-101- ΦΟΡΤΑΤΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ 0,5% 16.434,00

-102- ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1% 70.189,20

-103- ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39% 10.667,60

-104- ΚΟΝΤΟΥΝΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 52% 23.630,40

-105- ΦΟΡΤΑΤΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ 0,5% 8.920,80

-106- ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ 17% 9.306,00

-107- ΡΕΝΤΙΦΗ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 3.708,00

-108- ΦΙΝΕ,,ΖΩΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ 2% 5.407,20

-110- ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ 25% 3.157,20

-111- ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1% 6.138,00

-112- ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΛΟΥΚΑΣ 1% 3.762,00

-113- ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΛΟΥΚΑΣ 8% 49.734,00

-114- ΦΟΡΤΑΤΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ 0,5% 47.548,80

-115- ΒΑΓΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3% 10.083,60

-116- ΒΑΓΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36% 10.429,20
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-117- ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 11% 17.409,60

-118- ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1% 9.856,80

-119- ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36% 11.419,20

-120- ΓΕΡΟΥΛΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1% 7.383,60

-121- ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1% 19.087,20

-122- ΚΟΓΙΩΝΟΣ,,ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ,ΛΟΥΚΑΣ 45% 41.356,80

-123- ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 26% 51.217,20

-124- ΚΑΣΤΑΝΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35% 7.520,40

-125- ΜΠΕΛΛΟΣ,,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5% 37.573,20

-126- ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΩΜΑΣ 1% 10.407,60

-127- ΛΥΚΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1% 29.718,00

-128- ΚΑΣΤΑΝΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2% 19.375,20

-129- ΠΛΑΤΑΝΟΣ,,ΣΠΥΡΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47% 5.580,00

-130- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 54% 6.458,40

-131- ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΩΜΑΣ 1% 9.900,00

-132- ΠΛΑΤΑΝΟΣ,,ΣΠΥΡΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2% 17.031,60

-133- ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 8.532,00

-135- ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ,,ΣΟΦΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1% 4.892,40

-137- ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 12.758,40

-138- ΓΙΑΝΚΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΜΕΛΕΤΗΣ 1% 6.804,00

-139- ΚΑΣΤΑΝΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2% 14.500,80

-140- ΒΑΓΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 46% 5.432,40

-141- Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 19% 43.282,80

4.Εγκρίνει τη μερική κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του οικονομικού φορέα “ΚΤΕΛ
ΑΣΤIKΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ποσού 267,17€
(Γραμ Συστ. Παρακατ. Ν. 4442/23-07-2020 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
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καταστήματος Λαμίας), καθώς ο προσφέροντας απέσυρε την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής.
5.Κηρύττει ως άγονα τα τμήματα 51, 43, 75, 90, 92, 109, 134, 136,142, διότι δεν έχουν
υποβληθεί στο διαγωνισμό καμία εμπρόθεσμη - παραδεκτή προσφορά
6.Εγκρίνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα ανωτέρω άγονα τμήματα μέσω
πρόσκλησης υποβολής προσφορών στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ) από τη Π.Ε. Φθιώτιδα με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5.3 της διακήρυξης,
που θα υποβάλλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι) ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1057

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση 6ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση για τα τμήματα Β & Γ της
διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Εύβοιας»,
προϋπολογισμού 1.294.352,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.160567/4843/11-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε:“Μετά την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στις
4/8/2020, που απόρριψε την προσφυγή της ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ…. Δεν έχουμε
αντίρρηση στην έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού….
Παίρνοντας υπόψη την πορεία και του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Οφείλουμε να
προβληματιστούμε για τις σοβαρές καθυστερήσεις που υπήρξαν….

 Για το αν θα γινόταν έγκαιρα και απολύτως ελεγχόμενα από μια υπηρεσία δημόσιου
χαρακτήρα……

 Για το πως οργανώνονται οι διαγωνισμοί….αφού ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός του
κάθε έτους.”

Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε ως εξής:“Απερρίφθη από την επιτροπή προδικαστικών
προσφυγών η προσφυγή της εταιρίας ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και το έργο δόθηκε στην ΕΝΩΣΗ
ΔΑΣΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ.Η Ο.Ε. ως αναθέτουσα αρχή αλλά και οι
επιτροπές που ορίζονται θα πρέπει να λαμβάνουν σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία υπόψιν
τους τα δεδομένα των αναδόχων και να εξετάζονται ουσιαστικά.Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.6/16-07-2020(ολοκληρώθηκε 28-07-2020) πρακτικό της επιτροπής
διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε.
Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.294.352,00 € με ΦΠΑ.
2.Κατακυρώνει για τα Τμήματα Β & Γ της με αρ.πρωτ.οικ.:39786/1348/20-02-2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC006320731) διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
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καταπολέμησης του δάκου ελιάς για τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Εύβοιας» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:
85738) στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ»
(Αριθ. Ηλ/κης προσφοράς: 169539).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1058

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 54ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071), Οικονομικού Έτους
2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.161514/2779/17-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(φορέας 073) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
κάλυψη ημερήσιας
αποζημίωσης υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π. Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν
ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716&0
717

3.000,00 20.000,00 17.000,00 0,00

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή για εργασίες
επισκευής συσκευών
κλιματισμού τύπου
ντουλάπας INVENTOR
50.000BTU/H, τα οποία
είναι εγκατεστημένα σε
αίθουσα στο κτίριο της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ/νιών ΠΕΕυρυτανίας
και είναι απαραίτητα για τη
σωστή λειτουργία, τον
εξαερισμό και τον αερισμό
των μηχανημάτων του

03.073.
0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

620,00 7.000,00 1.450,80 4.929,20
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (φορέας 071) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΔΚΤΕΟ αλλά και του
κεντρικού server της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας υλικών
αναγκαίων για τις εργασίες
επισκευής συσκευών
κλιματισμού τύπου
ντουλάπας INVENTOR
50.000BTU/H, τα οποία
είναι εγκατεστημένα σε
αίθουσα στο κτίριο της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ/νιών ΠΕΕυρυτανίας
και είναι απαραίτητα για τη
σωστή λειτουργία, τον
εξαερισμό και τον αερισμό
των μηχανημάτων του
ΔΚΤΕΟ αλλά και του
κεντρικού server της
Π.Ε.Ευρυτανίας.
20REQ007148968

03.073.
1329.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
& επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

1.380,00 5.000,00 285,20 3.334,80

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
(σακούλες) για την
ηλεκτρική σκούπα που
χρησιμοποιείται για τον
καθαρισμό των
εσωτερικών χώρων του
κεντρικού καταστήματος
της Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1699.0
1

Λοιπές
Προμήθειες 100,00 7.000,00 852,80 6.047,20

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών-
υλικών και τις επισκευές
για το ΚΥ3153
διαγραμμιστικό μηχάνημα
της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας, που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων

03.071.
9459.0
1

Διάφορα
Έργα 1.884,30 483.218,14 479.296,1

0 2.037,74
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1059

ΘΕΜΑ55ο:Εξειδίκευσηπίστωσης από τον ΤακτικόΠροϋπολογισμό (ΕιδικόςΦορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών& από τοΠρόγραμμαΔημοσίωνΕπενδύσεων (Ειδικός
Φορέας 071), ΟικονομικούΈτους2020, για δαπάνες, έργα, μελέτες,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.164655/4974/18-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

έργου Π.Ε.Ευρυτανίας,
έτους 2020» σύμφωνα με
την 164/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ007141068
Η δαπάνη αφορά την
καταβολή υπέρ του
Πράσινου Ταμείου - Ειδικό
Φορέα Δασών, ποσού για
εφαρμογή αναδασώσεων
στα πλαίσια υλοποίησης
διαπλατύνσεων σε
τμήματα της Επαρχιακής
οδού Καρπενησίου –
Στενώματος Δήμου
Καρπενησίου, για τη
βελτίωση της οδικής
ασφάλειας.
Η δαπάνη εντάσσεται σε
έργο του Τεχνικού
Προγράμματος της Π Ε
Ευρυτανίας, σύμφωνα με
την 157/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου και η δαπάνη
κρίνεται απαραίτητη για τη
χορήγηση άδειας
επέμβασης από το
Δασαρχείο Καρπενησίου.

03.071
9779.0
1

Εκτέλεση
λοιπών
έργων που
δεν
κατονομάζον
ται ειδικά

1.043,95 797.264,31 410.069,8
9 386.150,47
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ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

1

Ετήσια ασφάλιση
(πυρός, σεισμού,
κεραυνού, έκρηξης,
πτώσης
αεροσκαφών) του
Μεγάρου της ΠΕ
Εύβοιας
20REQ007176677
Πρωτογενές αίτημα
161632/4882/12-8-
2020 της Δ/νσης
Διοικητικού
Οικονομικού της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

7.000,00 156.050,7
0

102.410,0
5 46.640,65

2

Προμήθεια 8
πινακίδων σήμανσης
αντανακλαστικού
τύπου ΙΙ Ρ-7 για τις
ανάγκες του τμ
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της ΠΕ
Εύβοιας
Πρωτογενές αίτημα
158702/4985/7-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειε
ς

257,92

3

Προμήθεια 4
πινακίδων σήμανσης
φωσφορούχες
(Παραλίμνης) και
σωλήνες στήριξης
για τις ανάγκες του
τμ Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της ΠΕ
Εύβοιας
Πρωτογενές αίτημα
158704/4986/6-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειε
ς

601,40

4

Προμήθεια
πινακίδων σήμανσης
(για το Ενιαία
Επαγγελματικό
Λύκειο Χαλκίδας)
για τις ανάγκες του
τμ Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της ΠΕ
Εύβοιας
Πρωτογενές αίτημα
158699/4984/7-8-
2020 της ΔΤΕ της

02.02.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειε
ς

483,60
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ΠΕ Εύβοιας

5

Προμήθεια 15
πινακίδων σήμανσης
(καβαλέτα
σήμανσης) για τις
ανάγκες του τμ
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της ΠΕ
Εύβοιας
Πρωτογενές αίτημα
158708/4987/5-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειε
ς

1.209,00 45.000,00 17.637,66 24.810,42

Δαπάνη
οδοιπορικών για το
πρόγραμμα
Δακοκτονίας του
τμήματος ποιοτικού
& φυτικού ελέγχου
για το μήνα
Σεπτέμβριο
2020.Έγγραφο
158525/8888/07-08-
2020 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικ. και

02.02.073.52
41.01

Δαπάνες
προστασί
ας
ελαιοπαρα
γωγής

1.200,00
1.186.772,
82

872.489,0
6

313.083,7
6

6

Προμήθεια παγίδων
και συνοδών υλικών
για την εφαρμογή
γεωργικών
προειδοποιήσεων
ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας στο
βαμβάκι
Πρωτογενές αίτημα
148533/8277/27-7-
2020 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.52
44

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφ
ίας κλπ
που δεν
προβλέπο
νται σε
άλλους
αριθμούς
εξόδων

373,00 3.399,67 1.870,00 1.156,67

ΣΥΝΟΛΟ 11.124,92 1.391.223,
19

994.406,7
7

385.691,5
0

2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων, μελετών
(Ε.Φ. 02071) ως εξής:
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Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

2

δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή
μηχανημάτων (δύο
αλυσοπρίονων και
δύο
χορτοκοπτικών )που
χρησιμοποιούνται
για τον καθαρισμό
των ερεισμάτων του
Εθνικού και
Επαρχιακού οδικού
δικτύου που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
155846/4877/04-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.94
59.01 Διάφορα

έργα.

123,01 456.216,0
7

118.589,3
0

333.503,7
6

3.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ. 02071)
έτους 2020 ως εξής:
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή
παραβόλου στoν
Παπαδόπουλο
Γεώργιο του Ιωάννη
λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο
133467/12651/08-7-
2020 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

30,00 4.955,00 1.680,00 3.245,00

ΣΥΝΟΛΟ 30,00 4.955,00 1.680,00 3.245,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1060

ΘΕΜΑ56ο:Εξειδίκευσηπίστωσης για έκδοσηΧρηματικούΕντάλματοςΠροπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός
υπολόγου, οικονομικού έτους 2020, δεκτικούΚΑΕ0719, 0722,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.164653/4973/18-08-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Έκδοση ΧΕΠ για
έξοδα μετακίνησης
(χιλιομετρική
αποζημίωση,
ακτοπλοϊκά
εισιτήρια)
υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής & του
τμ. Περιβάλλοντος &

02.02.073.07
19.01

Λοιπά
έξοδα
μετακίνησ
ης
(περιλαμβ
άνονται το
αντίτιμο
των
εισιτηρίων
εσωτερικο
ύ &

144,42 64.365,99 40.465,71
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Υδροοικονομίας της
ΠΕ Εύβοιας στη
Σκύρο η οποία
προγραμματίζεται το
Σεπτέμβριο 2020
και αφορά ελέγχους
τριμελούς επιτροπής
σταυλισμού για οκτώ
(8) κτηνοτρόφους
που
διαμένουν στη νήσο.

Πρωτογενές αίτημα
147354/8204/24-7-
2020 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας

εξωτερικο
ύ, η
χιλιομετρικ
ή
αποζημίω
ση, η
δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος
και η
μίσθωση
αυτοκινήτο
υ Ι.Χ. η
Δ.Χ.)
εκτός
όσων
εντάσσοντ
αι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717

23.755,86

2

Έκδοση ΧΕΠ για
έξοδα
διανυκτέρευσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής & του
τμ. Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της
ΠΕ Εύβοιας στη
Σκύρο η οποία
προγραμματίζεται το
Σεπτέμβριο 2020
και αφορά ελέγχους
τριμελούς επιτροπής
σταυλισμού για οκτώ
(8) κτηνοτρόφους
που
διαμένουν στη νήσο.

Πρωτογενές αίτημα
147354/8204/24-7-
2020 της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.07
22.01

Έξοδα
διανυκτέρε
υσης στο
εσωτερικό
&
εξωτερικό
εκτός
όσων
εντάσσοντ
αι στους
ΚΑΕ 0715,
0716 και
0717

360,00 19.622,00 10.250,00 9.012,00

ΣΥΝΟΛΟ 504,42 83.987,99 34.005,86 49.477,71

Β)Ορίζει υπόλογο χρηματικού εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722 ,τον Γεώργιο Μαυρομματάκη του Νικολάου , του τμ. Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Π.Ε.Εύβοιας για την διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον
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ανωτέρω πίνακα της παρούσας εισήγησης περί εξειδίκευσης της πίστωσης.
Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για μετάβαση υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής & του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της
ΠΕ Εύβοιας στη Σκύρο η οποία προγραμματίζεται το Σεπτέμβριο 2020 και αφορά ελέγχους
τριμελούς επιτροπής σταυλισμού για οκτώ (8) κτηνοτρόφους που διαμένουν στη νήσο.

Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 30/11/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1061

ΘΕΜΑ 57ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073)
και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους
2020, για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.164609/2691/18-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Πληρωμή
δαπάνης για
εργασία
κατασκευής
ξύλινης
ντουλάπας
για τις
ανάγκες του
τμήματος
μηχανολογικ
ού
εξοπλισμού
της Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων . Το
αρθμ.
πρωτ.
160435/294
1/11.08.202
0
Έγγραφο
πρωτογενέ
ς αίτημα
της Δ/νσης

02.04.073.0869
.01

Αμοιβές
για
συντήρηση
και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμο
ύ

768,80 14.173.62 11.320,66 2.084,16
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Τεχνικών
Έργων

2.

Πληρωμή
δαπάνης για
την
προμήθεια
πληκτρολογί
ου για το
χρηματοκιβ
ώτιο στο
ΚΤΕΟ της
Δ/νσης
Μεταφορών
και
Επικοινωνι
ών της Π.Ε.
Φωκίδας Το
αρθμ.
πρωτ.
143063/181
8
/20.07.2020
Έγγραφο
πρωτογενέ
ς αίτημα
της Δ/νσης
Μεταφορώ
ν και
Επικοινωνι
ών

02.04.073.1329
.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρηση
ς &
επισκευής
κάθε
είδους
λοιπού
εξοπλισμο
ύ

148,80 7.500,00 5.143,77 2.207,43

3.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια
πορτών στο
παλιό
Διοικητήριο
της Π.Ε. Το
αρθμ.
πρωτ.
154420/284
2/03-08-
2020
Έγγραφο
πρωτογενέ
ς αίτημα
της Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων
(ΑΔΑΜ:20R
EQ0071295
04)

02.04.073.1699
.01

Λοιπές
προμήθειε
ς

2.233,24 13.692,25 1.887,78 9.571,23
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4.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια
Αλουμίνιων
διαχωριστικ
ών Στην
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
και
Κτηνιατρική
ς Το αρθμ.
πρωτ.
151877/208
7/30-07-
2020
Έγγραφο
πρωτογενέ
ς αίτημα
της Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
και
Κτηνιατρικ
ής
(ΑΔΑΜ:20R
EQ0071281
32)

02.04.073.1699
.01

Λοιπές
προμήθειε
ς

2.480,00 13.692,25 4.221,02 6.991,23

5.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια
διαχωριστικ
ών
προστασίας
για το
τραπέζι
συσκέψεων
στο γραφείο
Αντιπεριφερ
ειάρχη της
Π.Ε.
Φωκίδας
Το αρθμ.
πρωτ.
152681/108
4/30-07-
2020
Έγγραφο
πρωτογενέ
ς αίτημα
του
γραφείου
Αντιπεριφε
ρειάρχη
της Π.Ε.
Φωκίδας

02.04.073.1699
.01

Λοιπές
προμήθειε
ς

462,00 13.692,25 6.701,02 6.529,23
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό
Φορέα 071, ως κατωτέρω:

6.

Πληρωμή
δαπάνης για
προμήθεια
υλικών για
την
κατασκευή
ξύλινης
ντουλάπας
για τις
ανάγκες του
τμήματος
μηχανολογικ
ού
εξοπλισμού
της Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων . Το
αρθμ.
πρωτ.
160435/294
1/11.08.202
0
Έγγραφο
πρωτογενέ
ς αίτημα
της Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων

02.04.073.1699
.01

Λοιπές
προμήθειε
ς

768,80 13.692,25 7163,02 5.760,43

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
6.861,64 76.442,62 36.437,27 33.143,71

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

7.

Η δαπάνη
αφορά τον
καθαρισμό
των
χειμάρρων
και των
ποταμών για
την ενίσχυσή
της
αντιπλημμυρι
κής
προστασίας
Άμφισσας-

02.04.071.9779.
01

Εκτέλεση
λοιπών
έργων που
δεν
κατονομάζο
νται ειδικά

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1062

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.

Ιτέας Το
αρθμ. πρωτ.
οικ.
Έγγραφο
160576/2947/
11.08.2020
πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων( ΑΔ
ΑΜ:
20REQ00716
9743 2020-
08-11).
Χρηματοδότ
ηση: ΚΑΠ

8.

Η δαπάνη
αφορά την
επισκευή
επιχρισμάτων
όψεων &
εξωτερικοί
χρωματισμοί
Ιερού Ναού
Μεταμορφώσ
εως του
Σωτήρος
Ιτέας Το
αρθμ. πρωτ.
οικ.
Έγγραφο
163701/3007/
14.08.2020
πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων( ΑΔ
ΑΜ:
20REQ00718
6597 2020-
08-14).
Χρηματοδότ
ηση: ΚΑΠ

02.04.071.9779.
01

Εκτέλεση
λοιπών
έργων που
δεν
κατονομάζο
νται ειδικά

44.000,00 44.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
144.000,00 144.000,00 0,00 0,00
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Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.165105/4308/18-

08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης
για προμήθεια
δύο τεμαχίων
ανεμομέτρων και
πέντε
πομποδεκτών
GPS,στα πλαίσια
υλοποίησης του
προγράμματος
Δακοκτονίας,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 και Ν.
4412/2016

02.05.073.52
41 .01

Δαπάνες
προστασίας
Ελαιοπαραγ
ωγής

828,00 699.799,9
3

697.799,93 2.000,00

2

Πληρωμή
δαπάνης
ηλεκτρικού
ρεύματος για
ανάγκες
άρδευσης της
Κωπαΐδας,
σύμφωνα με τον
Ν. με τον
Ν.3852/10 και
Ν.4250/14

02.05.073.54
29. 01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες
(Ο.Κ)

150.000,0
0

1.191.493,
96 988.543,62 202.950,34

3

Αποζημίωση
προσωπικού που
απολύεται
συνταξιοδοτειται
κλπ

02.05.073.02
83. 01

Αποζημίωση
προσωπικού
που
απολύεται
συνταξιοδοτει
ται κλπ

15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 165.828,00 1.906.293,89 1.686.343,55 219.950,34

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1063

ΘΕΜΑ 59ο: 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.
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Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.165089/5227/18-

08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩ
ΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥ
ΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣ
Α
ΕΙΣΗΓΗΣ
Η

ΥΠΟΛΟΙ
ΠΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ

1

Δαπάνη για την
μεταφορά
υπολογιστών και
εκτυπωτών καθώς
και την
παραμετροποίηση
για τη διασύνδεση
με το on-line
σύστημα σε
χώρους νέου
κτιρίου

Έγγραφο
157023/13519/5-8-
2020 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών

20REQ007154078
2020-08-07

02.01.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.240.
00

256.071.
31

220.922.
03

35.149.
28

2

Δαπάνη για την
αποσυναρμολόγη
ση και
επανατοποθέτηση
των υφιστάμενων
ραφιών στους
χώρους νέου
κτιρίου

Έγγραφο
153552/13171/31-
07-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών

20REQ007125435

02.01.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

3.565,
00

256.071.
31

222.162,
03

33.909,
28
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2020-08-07

3

Δαπάνη για την
προμήθεια και
τοποθέτηση νέων
ανοικτών
αρχειοθηκών
ντέξιον σε χώρους
νέου κτιρίου

Έγγραφο
153573/13173/31-
07-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών

20REQ007181465
2020-08-13

02.01.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

4.836,
00

256.071,
31

225.727,
03

30.344,
28

4

Δαπάνη για την
προμήθεια όλων
των απαιτούμενων
ανταλλακτικών για
την συντήρηση
φωτοτυπικών
μηχανημάτων,
συσκευών
τηλεμοιοτυπίας και
εκτυπωτών με την
υποχρέωση
εγκατάστασης για
τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της
περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας

ΠΟΛΥΕΤΉΣ
2020: 3.000,00 €
2021: 7.000,00 €

Έγγραφο
138310/1210/14-7-
2020 της Δ/νσης
Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

20REQ007023270
2020-07-14

02.01.073.13
29.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρηση
ς &
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

3.000,
00

20.000,0
0

13.581,5
4

6.418,4
6
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Β.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως
κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1064

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 60ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.158130/563/06-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη

5

Αποζημίωση
μελών συλλογικών
οργάνων έτους
2020-
Περιφερειακού
Συμβουλίου &
Οικονομικής
Επιτροπής

02.01.073.05
15.01

Αποζημιωσ
η μελων
συλλογικω
ν οργανων 5.000,

00
130.000,
00

116.475,
14

13.524,
86

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 17.641
.00

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για το
έργο “ΑΝΑΝΕΩΣΗ
-
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩ
Ν ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
Ε/Β ΕΡΓΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΜΟΡΝΟΥ”

Έγγραφο
164259/3415/17-8-
2020 Δ/νσης
Περιβάλλοντος &
Χωρικού
Σχεδιασμού

20REQ007193626
2020-08-18

02.01.071.98
99.01

Λοιπές
δαπάνες
( Έργα
Περιφέρεια
ς )

24.800,0
0

4.089.48
6,03

2.681.71
3,33

1.407.77
2,70

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 24.800,0
0
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Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της Δ.Κ. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών από την 6/8/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.158135/564/06-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας(τμήμα Π.Ε.Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 158130/563/06-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της Δ.Κ. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών από την 6/8/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας ,με την
οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.-Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (δασική
πυρκαγιά), που εκδηλώθηκε στις 6/08/2020 στη ΔΚ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών , της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

3.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΕ - 9816 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΗ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της
ΔΚ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.
β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΒ - 1520 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή ΔΚ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.
γ) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΖ 3867 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα , ιδιοκτησίας
ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή ΔΚ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών
δ) Με αριθμό κυκλοφορίας ME 37186 μηχάνημα έργου τύπου προωθητή γαιών ερπ. και το υπ.
Αριθμ. ΜΙΝ - 1968 όχημα μεταφοράς ιδιοκτησίας ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΑΡ. για την
διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών προστασίας στην περιοχή της ΔΚ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.

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

θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

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

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

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων , φώτα, και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την
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σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1065

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159192/569/9-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 9/8/2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.161085/585/11-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Eγκρίνει την υπ’ αριθμ. 159192/569/9-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 9/8/2020),με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-78544 μηχανήματος τύπου εκσκαφέα-φορτωτή λαστιχοφόρου
ιδιοκτησίας ΠΑΣΠΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τον καθαρισμό από φερτά υλικά την Επ. Οδού Θεολόγου
- Μαλεσίνας και για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών
χωρίς μεταβολή των διατομών , τον καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά για την διασφάλιση
της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας του υδατορέματος πλησίον της παραλίας
Λεκούνας προκειμένου να προστατευτούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες από την ανεξέλεγτη
διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή .
β) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99635 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου
ιδιοκτησίας ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και
σταθεροποίησης των πρανών χωρίς μεταβολή των διατομών , τον καθαρισμό της κοίτης από
φερτά υλικά για την διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας του υδατορέματος
Δριστελόρεμα στην ΤΚ Αυλακίου του Δήμου Στυλιδας (κατάντι της γέφυρας επι της Επ.Ο.
Λαμίας Στυλίδας και σε απόσταση περίπου 1.0 Χλμ από αυτή ) , προκειμένου να προστατευτούν
οι παρακείμενες αγροτικές καλλιέργειες και εγκαταστάσεις και να διαφυλαχθεί το αγροτικό
εισόδημα .
γ) Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και Ρ 45404 που αποτελούν το όχημα μεταφοράς
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μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ για την μεταφορά του ανωτέρω (2) του
στον τόπο των επεμβάσεων.

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

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

4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές
εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων
θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας , καθώς και την
ενδεικνυόμενη ανα περίπτωση σήμανση της οδού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

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

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

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

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1066

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 161155/589/11-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 9/8/2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.161315/590/12-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Eγκρίνει την υπ’ αριθμ. 161155/589/11-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 9/8/2020),με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
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1.- Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
Π.Ε. Φθιώτιδας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
α) Το με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 26694 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου ισοπεδωτή γαιών και το με αρ.
κυκλοφορίας ΜΕ 139750 τύπου φορτωτή εκσκαφέα ιδιοκτησίας ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ για την
αποκατάσταση της βατότητας στην δασική οδό Στύρφακα - Καλαμάκι προκειμένου να να
αποκατασταθεί η βατότητα και είναι δυνατή η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
β) Το με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 73736 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή εκσκαφέα ιδιοκτησίας
ΣΥΛΕΒΙΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ των δασικών δρόμων α) “Βαρκόρεμα-Αγ. Κων/νος , δάσος Διλόφου
(Αγ. Γεώργιος - Αγ. Παρασκευή Διλόφου στην θέση μετά τον Αγ. Γεώργιο” , και σε δασικές
οδούς , όπως περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο της ΔΙ.Π.Υ. Ν. Φθιώτιδος στηνν Δ.Ε.
Σπερχειάδας και στην Δ.Ε. Μακρακώμης, για την αποκατάσταση της βατότητας στις ανωτέρω
δασικές οδούς και είναι δυνατή η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
3.-Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1067

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. Φ.007.153761/726/31-07-2020 απόφασης της
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Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-
Θεσπιέων, στην θέση «Λούτσα» στις 31/07/2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.007.154754/733/03 -08-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
(Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. Φ.007.153761/726/31-07-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, στην θέση
«Λούτσα» στις 31/07/2020,Π.Ε.Βοιωτίας,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
(πυρκαγιά ), που εκδηλώθηκε στις 31/07/2020 Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-
Θεσπιέων, στην θέση «Λούτσα» της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

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

α)Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 104194 όχημα (Φορτωτής Ερπυστριοφόρος), ιδιοκτησίας Κωτσαδάμ
Λουκά για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις
31/07/2020, στην Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων, στην θέση «Λούτσα» της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
β) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΚ 3743 όχημα (Φορτηγό μεταφοράς μηχ/τος), ), ιδιοκτησίας Κωτσαδάμ
Λουκά για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις
31/07/2020, στην Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων, στην θέση «Λούτσα» της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
γ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 124900 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Γερογιάννη
Σωτηρίου για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στις 31/07/2020, στην Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων, στην θέση «Λούτσα»
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
δ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130350 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Κασσινά
Λουκά για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στις 31/07/2020, στην Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων, στην θέση «Λούτσα»
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
ε) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΜ 8171 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Περαματζή
Ευάγγελου, για την ενίσχυση της Π.Υ. Λιβαδειάς στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 31/07/2020 στην Δ.Ε. Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων, στην
θέση «Λούτσα» της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2136 αποφ.
πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά ,
με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
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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 τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1068

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. Φ.007.159180/748/08-08-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων αντιμετώπισης πυρκαγιάς, στην Τ.Κ. Άσκρης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων,
στην θέση «Κοιλάδα των Μουσών» στις 08-08-2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.007.159406/759/10- 08-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
(Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. Φ.007.159180/748/08-08-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων
αντιμετώπισης πυρκαγιάς, στην Τ.Κ. Άσκρης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, στην θέση
«Κοιλάδα των Μουσών» στις 08-08-2020,Π.Ε.Βοιωτίας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
(πυρκαγιά ), που εκδηλώθηκε στις 08/08/2020 στην Τ.Κ. Άσκρης του Δήμου Αλιάρτου -
Θεσπιέων, στην θέση «Κοιλάδα των Μουσών» της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
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3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση
εργασιών :

α) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΖ 9812 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Γκώνια Ιωάννη
για την ενίσχυση της Π.Υ. Θηβών, στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 08/08/2020,
στην Τ.Κ. Άσκρης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, στην θέση «Κοιλάδα των Μουσών» της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
β) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΝ 5455 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Καφρίτσα
Νικολάου για την ενίσχυση της Π.Υ. Θηβών, στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις
08/08/2020, στην Τ.Κ. Άσκρης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, στην θέση «Κοιλάδα των
Μουσών» της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
γ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130350 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Κασσινά
Λουκά για την ενίσχυση της Π.Υ. Θηβών, στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις
08/08/2020, στην Τ.Κ. Άσκρης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, στην θέση «Κοιλάδα των
Μουσών» 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,
απόφαση πρακτικό 41/18-12-2019, θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
5. Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
6. 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 τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών,
νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή
λειτουργία και εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1069

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. Φ.007.159216/756/09-08-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
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μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων
Διρφύων - Μεσσαπίων και Δ. Χαλκιδέων του Νομού Εύβοιας, από 09-08-2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.007.160513/765/11-08-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
(Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς σχολίασε: “Αποτελεί συγκεκριμένη ενίσχυση από την Π.Ε Βοιωτίας στην
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Διρφύων -
Μεσσαπίων και Δ. Χαλκιδέων του Νομού Ευβοίας ….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. Φ.007.159216/756/09-08-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Διρφύων -
Μεσσαπίων και Δ. Χαλκιδέων του Νομού Εύβοιας, από 09-08-2020,με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:
1.-Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

2.- Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 09/08/2020
στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που είχαν ως αποτέλεσμα πολλαπλές και
εκτεταμένες καταστροφές από πλημμυρικά φαινόμενα.
3.-Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :
α) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 126257 μηχάνημα, τύπου Φορτωτής Λαστιχοφόρος (988), ιδιοκτησίας
Αγάθη Χρήστου, για τον καθαρισμό ρεμάτων, από φερτά υλικά στην ευρύτερη περιοχή των
Δήμων Διρφύων - Μεσσαπίων και Χαλκιδέων του Νομού Ευβοίας , από 09-08-2020.
β) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 96333 μηχάνημα, τύπου Φορτωτής Λαστιχοφόρος (988), ιδιοκτησίας
Αγάθη Χρήστου, για τον καθαρισμό ρεμάτων, από φερτά υλικά στην ευρύτερη περιοχή των
Δήμων Διρφύων - Μεσσαπίων και Χαλκιδέων του Νομού Ευβοίας , από 09-08-2020.
γ) Στο με αρ. κυκλ. ΒΙΖ 4665 όχημα (Φορτηγό μεταφοράς μηχανήματος, Φορτωτή
Λαστιχοφόρου), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου.
δ) Στο με αρ. κυκλ. ΒΙΜ 3956 όχημα (Φορτηγό μεταφοράς μηχανήματος, Φορτωτή
Λαστιχοφόρου), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου.
ε) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 101978 τύπου Φορτωτής Λαστιχοφόρος (988), ιδιοκτησίας Πανουργιά
Κων/νου, για τον καθαρισμό ρεμάτων, από φερτά υλικά στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων
Διρφύων - Μεσσαπίων και Χαλκιδέων του Νομού Ευβοίας , από 09-08-2020.
στ) Στο με αρ. κυκλ. ΕΚΑ 9242 όχημα (Φορτηγό μεταφοράς μηχανήματος, Φορτωτή
Λαστιχοφόρου), ιδιοκτησίας Πανουργιά Κων/νου.

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

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.
Βοιωτίας καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών
αυτών.
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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 και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται
από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμέτωπι
ση 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 1070

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. Φ.007.160671/768/11-08-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Δ.Ε. Δηλεσίου του Δήμου
Τανάγρας, στη θέση “Ακτή Πλάκας Δηλεσίου”, από 11/08/2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.007.162530/774/13-08-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
(Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. Φ.007.160671/768/11-08-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Δ.Ε. Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας, στη θέση
“Ακτή Πλάκας Δηλεσίου”, από 11/08/2020,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 06/08/2020
στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που είχαν ως αποτέλεσμα πολλαπλές και
εκτεταμένες καταστροφές από πλημμυρικά φαινόμενα.

3.Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :
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α) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 96332 μηχάνημα, τύπου λαστιχοφόρου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου, για τον καθαρισμό της <<Ακτής Πλάκα Δηλεσίου>> του Δ.Τανάγρας
β) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 95676 μηχάνημα, τύπου εκσκαφέα φορτωτή, ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου, για τον καθαρισμό της <<Ακτής Πλάκα Δηλεσίου>> του Δ.Τανάγρας.
γ) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 130153 μηχάνημα, τύπου λαστιχοφόρου φορτωτή, ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου, για τον καθαρισμό της <<Ακτής Πλάκα Δηλεσίου>> του Δ.Τανάγρας
δ) Στο με αρ. κυκλ. ΕΚΕ 4508 όχημα (φορτηγό μεταφοράς μπαζών), ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου για τον καθαρισμό της <<Ακτής Πλάκα Δηλεσίου>> του Δ.Τανάγρας.
ε) Στο με αρ. κυκλ. ΒΙΖ 4665 όχημα (φορτηγό μεταφοράς μπαζών), ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου για τον καθαρισμό της <<Ακτής Πλάκα Δηλεσίου>> του Δ.Τανάγρας.
στ) Στο με αρ. κυκλ. ΒΙΜ 3956 όχημα (φορτηγό μεταφοράς μηχ/των).

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

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

5.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, 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 και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται
από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμέτωπι
ση 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 1071
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ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. Φ.007.160149/762/10-08-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στον καθαρισμό του ποταμού Κηφισού, περιοχής της Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου του
Δήμου Λιβαδειάς, και στον καθαρισμό του Οδικού δικτύου Λιβαδειάς - Ανάληψης - Κυριακίου,
από κατολισθήσεις, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, από 08-08-2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.007.162380/773/13-08-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
(Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ.Φ.007.160149/762/10-08-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον
καθαρισμό του ποταμού Κηφισού, περιοχής της Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Λιβαδειάς, και
στον καθαρισμό του Οδικού δικτύου Λιβαδειάς - Ανάληψης - Κυριακίου, από κατολισθήσεις,
λόγω πλημμυρικών φαινομένων, από 08-08-2020,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Η ενεργοποίηση τωνΜνημονίωνΣυνεργασίας μεταξύ τηςΠεριφέρειας ΣτερεάςΕλλάδας –Π.Ε. Βοιωτίας
για την κάλυψη αναγκών ΠολιτικήςΠροστασίας.

2.Η έγκρισηδιάθεσης πόρων και μέσωνπρος αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκώνπουπροξένησανοι
καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαναπό 08/08/2020στην περιοχή τηςΠεριφερειακής
Ενότηταςπου είχανωςαποτέλεσμα πολλαπλές και εκτεταμένες καταστροφέςστις τεχνικές υποδομές με
αποτέλεσμα να κρίνεται επιβεβλημένηη άμεση αποκατάστασή τους (καθαρισμός ρείθρων– τεχνικών
φρεατίων, κατασκευή αναχώματος, μεταφοράμπαζών, αποσυμφόρηση οδοστρώματος απόπτώσηδέντρων
&διευθέτηση αγροτικού οδικούδικτύου).

3.Η απευθείας μίσθωση τωνπαρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων καιανάθεσης εργασιών :
α) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 104194 μηχάνημα, τύπου Φορτωτής Ερπυστριοφόρος, ιδιοκτησίας
Κωτσαδάμ Λουκά, για τον καθαρισμό Οδικού Δικτύου Λιβαδειάς -Ανάληψης - Κυριακίου, του
Δήμου Λιβαδειάς, από κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων και φερτών υλικών.
β) Στα με αρ. κυκλ.
Ι) ΜΕ 140535 μηχάνημα, τύπου Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος,
ΙΙ) ΒΙΚ 9601 Φορτηγό μεταφοράς υλικών-μπαζών, ιδιοκτησίας Καραλή Γεωργίου, για τον
καθαρισμό του Κηφισού ποταμού από φερτά υλικά, και κατασκευή - διευθέτηση προχωμάτων
ενθεν και ενθεν του ποταμού, στην περιοχή της Τ.Κ Αγίου Αθανασίου του Δήμου Λιβαδειάς.

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

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

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1072

ΘΕΜΑ 68ο: 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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.:
Α)3669/161778/12-08-2020 ,Β) 3670/161779/12-08-2020 ,Γ) 3671/161781, Δ) 3672/161781/12-
08-2020 ,Ε) 3673/161782/12-08-2020, ΣΤ) 3674/161783/12-08-2020,Ζ)3675/161783/12-08-
2020,Η)3731/164138/17-08-2020,Θ) 3730/163134/17-08-2020, Ι) 3732/164138/17-08-
2020 ,Κ)3732/164138/17-08-2020,έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή του στον καθαρισμό ρεμάτων
και ενίσχυση αναχωμάτων λόγω
πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη
περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου
(Αϊγιωργίτικα, Γκαλαμέλου,Κάστρου) από
9-4-2020 έως 28-4-2020

2014ΕΠ56600012
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

9.796,00€
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Β) Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τωνΕντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή του στον καθαρισμό ρεμάτων
και ενίσχυση αναχωμάτων λόγω
πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη
περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου (Λάμδα -
Παγώνα)καθώς και ενίσχυση αρδευτικού
καναλιού στην περιοχή Τ.Κ. Θουρίου)
από 5-5-2020 έως 3-6-2020

2014ΕΠ56600012
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

7.316,00

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον καθαρισμό ρέματος
απορροής όμβριων λόγω πλημμυρικών
φαινομένων, στον ποταμό <<ΕΡΚΥΝΑ>>
του Δ.Λιβαδειάς την 01/6/2020 έως
19/06/2020

2014ΕΠ56600012 ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΒΟΓΓΛΗ 13.788,80

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.901,60
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συνδρομή τους στην αποκατάσταση του
επαρχ.οδ.δικτύου από κατολισθήσεις στο
1οχμ Στεφάνης-όρια νομού (θέση
Καμάρι),στην Δ.Ε. Δερβαινοχωρίων του
Δ.Τανάγρας την 09/06/2020.

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στον καθαρισμό ρέματος
λόγω πλημμυρικών φαινομένων, στην Τ.Κ
Υπάτου του Δ.Θήβας<<θέση Αμπέλια>>
την 18/6/2020 έως 7/7/2020

2014ΕΠ56600012 ΧΑΤΖΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.542,00

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό υδατορέματος-ενίσχυση
αναχωμάτων στην Δ.Ε Ανθοχωρίου θέση
«Καναπίτσα» την 14/07/2020-17/07/2020.

2014ΕΠ56600012 ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΒΟΓΓΛΗ 6.125,20

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό
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1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στην αντιμετώπιση
διασποράς λαδιών στο επαρχ.οδ.δικτύο
Στεφάνης-όρια νομού (θέση Καμάρι),στην
Δ.Ε. Δερβαινοχωρίων του Δ.Τανάγρας την
26-27/03-2020.

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.135,00

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό υδατορέματος-ενίσχυση
αναχωμάτων στην ευρύτερη περιοχή
Δ.Αλίάρτου-Θεσπιέων θέση
<<Καψόρεμα>> την 08/07/2020 έως
14/07/2020

2014ΕΠ56600012 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 2.728.00

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό υδατορέματος-ενίσχυση
αναχωμάτων στην Τ.Κ Δαυλείας του
Δ.Λιβαδειάς, θέση <<Κατοίκου>> την
08/07/2020 έως 10/07/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.240.00

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

Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ.Λιβαδειάς, στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Χαιρώνειας του Δ.Λιβαδειάς-θέση

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 446,40
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<<Καραμέτ>> την 22/07/2020

2

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ.Λιβαδειάς, στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Χαιρώνειας του Δ.Λιβαδειάς-θέση
<<Καραμέτ>> την 22/07/2020

2014ΕΠ56600012 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2.058,40

3

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ.Λιβαδειάς, στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Χαιρώνειας του Δ.Λιβαδειάς-θέση
<<Καραμέτ>> την 22/07/2020

2014ΕΠ56600012 ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.215,20

4

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ.Λιβαδειάς, στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Χαιρώνειας του Δ.Λιβαδειάς-θέση
<<Καραμέτ>> την 22/07/2020

2014ΕΠ56600012 ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.116,00

5

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ Λιβαδειάς στις
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Δ.Ε
Χαιρώνειας του Δ.Λιβαδειάς-θέση
<<Καραμέτ>> την 22/07/2020 & θέση
<<Άγ.Βασίλειος την 27/07/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΩΤΣΑΔΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ 1.252,40

6

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ Λιβαδειάς στις
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Δ.Ε
Χαιρώνειας του Δ.Λιβαδειάς-θέση
<<Καραμέτ>> την 22/07/2020 & θέση
<<Άγ.Βασίλειος την 27/07/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.190,40

7

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ Λιβαδειάς στις
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Δ.Ε
Χαιρώνειας του Δ.Λιβαδειάς-θέση
<<Καραμέτ>> την 22/07/2020 & θέση
<<Άγ.Βασίλειος την 27/07/2020

2014ΕΠ56600012 ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ 1.785,60
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Ι)Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση
2020, για τον καθαρισμό υδατορέματος-
ενίσχυση αναχωμάτων στην Τ.Κ Θουρίου
στον Βοιωτικό Κηφισό την 05/06/2020.

2014ΕΠ56600012 ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΒΟΓΓΛΗ 1.674,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1073

ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση

Α/Α Τίτλος
Έργου

Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό υδατορέματος & ρείθρων
στο επαρχ.οδ.δίκτυο Λιβαδειάς-
Αλιάρτου και
Αγ.Γεωργίου Αγ.Τριάδας του
Δ.Λιβαδειάς την 05/07/2020 έως
16/07/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΩΤΣΑΔΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ

3.782,00

2.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020» Π.Ε.
Βοιωτίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό αγροτικών οδών-ρείθρων
από φερτά υλικά στην Τ.Κ Ακραιφνίου
του Δ.Ορχομενού, θέση <<Μπούκα-
Βακούφκο>> την 06/07/2020 έως
11/07/2020

2014ΕΠ56600012
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 4.910,40
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μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 (δασική πυρκαγιά 15-07-2020) της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 152951/547/31-
07-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016
Υποέργο 21 (έκτακτες ανάγκες 2020) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε.
Φωκίδας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς
στην Τοπική Κοινότητα Καστελλίων
Φωκίδας
από 15/7/2020 έως 16/7/2020

2014ΕΠ56600016 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Ο.Ε. 682,00€

2

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς
στην Τοπική Κοινότητα Καστελλίων
Φωκίδας
από 15/7/2020 έως 16/7/2020

2014ΕΠ56600016 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 750,20€

3

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς
στην Τοπική Κοινότητα Καστελλίων
Φωκίδας
στις 15/7/2020

2014ΕΠ56600016 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 136,40€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1074

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
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χρήση 2020 (καθαρισμός βλάστησης, πρόληψη δασικών πυρκαγιών & βελτίωση της οδικής
ασφάλειας) της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.159966/565/10-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Δούρος επεσήμανε: “ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ διότι θεωρούμε ότι η διαδικασία δεν είναι
σωστή,άργησε...”

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Χρονάς παίρνοντας το λόγο δήλωσε: “Όλα αυτά που περιγράφονται είναι εργασίες, που
πρέπει να γίνονται προγραμματισμένα και έγκαιρα….Φυσικά θα πρέπει να ανατίθενται ύστερα
από διαγωνιστικές διαδικασίες.ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας,
για τον καθαρισμό βλάστησης, την
πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Από 17/6/20 έως 08/7/20

2014ΕΠ56600016 ΒΑΡΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 24.563,16€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας,
για τον καθαρισμό βλάστησης, την
πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Από 11/6/20 έως 30/6/20

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε Ο.Ε 23.837,76€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας,
για τον καθαρισμό βλάστησης, την
πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Από 17/6/20 έως 08/7/20

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 23.949,36€
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5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας,
για τον καθαρισμό βλάστησης, την
πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Από 15/6/20 έως 24/6/20

2014ΕΠ56600016 ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10.098,56€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας,
για τον καθαρισμό βλάστησης, την
πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Από 13/6/20 έως 01/7/20

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 19.770,56€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1075

ΘΕΜΑ 71ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020(δασική πυρκαγιά στην Τ.Κ.Πολύδροσου 20-07-2020) της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.160223/569/10-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας,
για την συνδρομή στην κατάσβεση
πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα
Πολύδροσου Φωκίδας
στις 20/7/2020

2014ΕΠ56600016 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Ο.Ε. 238,70€

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας,
για την συνδρομή στην κατάσβεση
πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα
Πολύδροσου Φωκίδας
στις 20/7/2020

2014ΕΠ56600016 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 204,60€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1076

ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.158241/489/09-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 7/8/2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.162076/502/12-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.158241/489/09-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 7/8/2020)με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 07.08.2020
στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

3.Η συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 463/2020 (πρακτ. 12/07-04-2020) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
Σκαρτσιούνης Ευάγγελος 056165108 Αγία Τριάδα Ευρυτανίας

4.Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ME 93873 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, και το ΚΗΑ 2444

φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.

(β) Το ΜΕ 72704 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, και το φορτηγό όχημα
ΚΗΑ 7074, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

(γ) Το ΜΕ 72734 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(δ) Το ME 114347 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.

(ε) Το ΜΕ 72702 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βίνιανης.

(στ) Το ME 34475 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΛΕΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς.

(ζ) To ME 29489 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 2315,
ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.

(η) Το φορτηγό όχημα ΕΚΒ 2703 ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το φορτηγό
όχημα ΕΚΑ 7722 ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και το φορτηγό όχημα ΕΚΒ
2707 ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.
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(θ) Το ΜΕ 133098 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου χορτοκοπτικού, ιδιοκτησίας ΧΑΛΚΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βίνιανης.

5.Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1077

ΘΕΜΑ 73ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 160233/539/10-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από
βροχοπτώσεις και πλημμύρες στις 9/8/2020, στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων –
Μεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.163626/551/14-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Εύβοιας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στην συγκεκριμένη διάθεση πόρων…..
Οφείλουμε όμως να εξετάσουμε αν είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα πρόληψης των ζημιών σε
αυτή την έκταση…. Ποιο ήταν, είναι και θα είναι το επίπεδο των αντιπλημμυρικών υποδομών
στον νομό της Εύβοιας.
Οφείλουμε να εξετάσουμε ποια συγκεκριμένα μέτρα ελήφθησαν μετά τις περυσινές πυρκαγιές.
Για όλα αυτά κρίνουμε απολύτως αναγκαία μια ολοκληρωμένη έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
και της Περιφερειακής Αρχής, που θα πρέπει να αποτελέσει βάση συζήτησης στο Περιφερειακό
Συμβούλιο.”

Η κα Μπατζελή σχολίασε ότι πρέπει να υπάρξει στενή παρακολούθηση του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 160233/539/10-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και
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πλημμύρες στις 9/8/2020, στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων της Π.Ε.
Εύβοιας, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.-Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών απο
βροχοπτώσεις και πλημμύρες , στις 9/8/2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων–
Μεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας .

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

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

1 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠ
ΜΕ65224,ΜΕ1
26050 3
ΦΟΡΤΗΓΑ 17-
35t.ΧΑΖ5613,
ΧΑΖ7285,ΧΑΝ
9564
JCB ΜΕ73875
GRADER
ΜΕ57197

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

2 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ.101-
180ΗΡ ΜΕ101393
ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35t
ΧΑΗ1399 JCB
ΜΕ82705

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

3
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
‘’ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΤΕΧΝ.’’

4 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

4 ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΚΕ

2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛ.181HP &
>ΜΕ82707,ΜΕ
77166 3
ΦΟΡΤΗΓΑ
17-
35t.ΧΑΑ4648,ΧΑΝ9543

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

5 ΚΑΝΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ –
ΜΠΕΣΙΑ ΛΕ- ΜΟΝΙΑ ΟΕ

JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-

ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
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6 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛ.181ΗΡ& ΑΝΩ
ΜΕ61662
1 ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

7 ΤΣΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛ.181ΗΡ& ΑΝΩ
ΜΕ61662
1 ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

8 ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

9 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ
ΟΥ

1 ΦΟΡΤΗΓΟ
17-35t.ΧΑΜ1729,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

10 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

2 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

11 ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤ
ΜΕ81153 GRADER
ΜΕ39367 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΧΑΜ2326
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7
ΜΕ56155 JCB
ΜΕ68968

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

12 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35t
ΝΧΑ8889
ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35t
ΕΚΒ1607

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

14 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠ
ΜΕ104951,ΜΕ138
272 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛ. >181ΗP
ME72020
4 ΦΟΡΤΗΓΑ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡ
ΑΣ D8
ME47322

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ
ΚΑΘΕΝΟΙ- ΣΤΕΝΗΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

15 ΚΑΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
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16 ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

17 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

18 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

19 ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

21 ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

22
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

3JCB
BOBCAT ME
128460

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

23 ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ 1 ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

24 ΔΟΥΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

25 ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

26 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ 2

ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
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27 ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

28 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΡΤΗ
ΓΟ
JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

29 ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

ΦΟΡΤΗΓΟ 1 ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

30 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

31 ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

32 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

JCB ME85813 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

33 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ JCB 113036 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

34 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛ.181HP& >
ΜΕ107041
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ
ΜΕ49062 2
ΦΟΡΤΗΓΑ 17-35Τ
ΧΑΙ 9179,ΕΚΒ6203
GRADER ΜΕ 26492

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

35 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ
101-180HP ME
91081
JCB

ME6339
1
1
ΦΟΡΤΗΓ
Ο

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
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36 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΥΙΟΙ ΟΕ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ
>181HP
ME57681
GRADER ME70330
ΦΟΡΤΗΓΟ17-35T
XAZ9431
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠ.ME86978

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

37
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ
Ο.Ε

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛ101-180HP
ME106704
2ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35T
BOX5106,AME1680
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ
101-180HP
ME56162

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

38 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ 1 ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

39 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

40 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

41 ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35T
ΧΑΜ 4745
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠ.ΜΕ116927
2 ΤΣΑΠΕΣ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

42 ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

JCB ΜΕ121114
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ
ΜΕ83866

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

43 ΚΩΝ. & ΜΑΡΙΟΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

44 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.
101-180HP
ΜΕ140037
GRADER ΜΕ116905

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

45 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

46 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ JCB ΜΕ73873 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ
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4.- Η συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών που έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ.
33815/908/18-2-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας (ΑΔΑ :
6Σ9Α7ΛΗ-ΡΧ5) με τις ανωτέρω επιχειρήσεις ως παρακάτω :

150 ΖΟΥΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 069795746 ΧΑΛΚΙΔΑ
151 ΘΩΜΑΣ ΡΙΖΟΣ 015121734 ΧΑΛΚΙΔΑ
152 Κ. ΣΑΛΕΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 999492567 ΧΑΛΚΙΔΑ

153 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 038263470 ΧΑΛΚΙΔΑ
154 ΠΕΡΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 039636969 ΧΑΛΚΙΔΑ
155 ΜΠΟΥΡΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 045973339 ΧΑΛΚΙΔΑ
156 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 066115149 ΧΑΛΚΙΔΑ

5.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εκτέλεσης της
εργασίας και τον αντίστοιχο πίνακα λειτουργίας GPS.
Ο πίνακας ωρών εκτέλεσης της εργασίας θα υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη του
μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Π. και τον αρμόδιο κάθε φορά υπάλληλο
του τμήματος που έχει οριστεί ως υπεύθυνος για την τεχνική αστυνόμευση της εθνικής ή
επαρχιακής οδού (αν αφορά εργασίες οδοποιίας) ή αντίστοιχα του ποταμού ή χειμάρρου
της περιφερειακής ενότητας (αν αφορά εργασίες ρεμάτων) και επίσης θα θεωρηθεί από
τον Προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο ανήκει ο αρμόδιος υπάλληλος, σε συνδυασμό
με την υπ. Αριθμ.2135/18-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ)
Απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση
εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά , με ιδιωτικά μηχανήματα, που μισθώνει
χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη (με τις σχετικές οδηγίες) και η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από το
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, στα οποία έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την τεχνική αστυνόμευση
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ή αντίστοιχα των ποταμών και χειμάρρων της
περιφερειακής ενότητας, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. της Π.Σ.Ε. (Αριθμ. 3203/84663, ΦΕΚ
2201, τ.Β, 28-6-17 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.)

6.- 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 Τμη- μάτων , συντονιστών βάρδιας , κα) , οι δε και ώρες εργασίας
του/ων μηχανήματος/ων θα κα- θορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος
πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία χρήσης GPS.

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

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
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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 Οι- κονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη
για:

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και
βοηθού με όλες τις επι- βαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και
ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αρ- γιών, 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 »

(δ6) Λειτουργία GPS για την δορυφορική παρακολούθηση κατα
την διάρκεια των ερ- γασιών

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1078

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 74ο: Κατάρτιση - επεξεργασία - προέλεγχος του ταμειακού απολογισμού, οικονομικού
έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.3385/17-08-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ και ανέλυσε τις απόψεις του λέγοντας τα ακόλουθα: “αυτό
που έχει πολιτική βαρύτητα είναι η έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό απουσιάζει αυτό
το εργαλείο,δεν υπάρχουν οι απαραίτητες επεξηγήσεις. Η παράταξή μας θα τοποθετηθεί επί του
θέματος στο Π.Σ.”

Ο κ.Χρονάς ανέπτυξε τις θέσεις του ως εξής :“Δεν έχουμε στοιχεία που να αμφισβητούν την
λογιστική διαχείριση και τον ταμειακό απολογισμό της Περιφέρειας.
Διατυπώνουμε όμως την κατηγορηματική μας αντίθεση στο να εξετάζονται τα ζητήματα της
οικονομικής διαχείρισης αποσπασμένα από την πολιτική πρακτική και δράση αυτών που ασκούν
διοίκηση στην Περιφέρεια…. Από την αποτίμηση των έργων και των υπηρεσιών που έφτασαν
τελικά στον λαό της περιοχής.
Διατυπώνουμε την έντονη πολιτική διαμαρτυρία για την απουσία εισηγητική έκθεσης, που θα
έπρεπε να επισημαίνει :

 Αν ο προϋπολογισμός που είχε διαμορφωθεί αντιστοιχούσε στις πραγματικές ανάγκες του
λαού και του τόπου ή καταρτίστηκε κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου με την λογική του
περιορισμού των κοινωνικών δαπανών και υλοποιήθηκε με τον ασφυκτικό έλεγχο του
παρατηρητηρίου και των άλλων κυβερνητικών οργάνων.

 Τι ανάγκες είχαν καταγραφεί…. Ποιες αντιμετωπίσθηκαν και τι ελλείψεις υπάρχουν….. Τι
αποκλίσεις υπάρχουν μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού.
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Όλα αυτά τα αποφεύγετε σκόπιμο για να καλύψετε την κυβερνητική πολιτική που υπηρετείτε,
ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις της Ε.Ε…. Για να μην φανεί πως η προσφορά των
υπηρεσιών και των έργων από πλευράς Περιφέρειας Δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες.
Δεν κάνετε καμιά αναφορά στα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης του Περιφερειακού
Ταμείου και της Διαχειριστικής Αρχής, συγκαλύπτοντας έτσι το κυρίαρχο ενδιαφέρον σας για την
επιχειρηματική δραστηριότητα, την διαχείριση του συστήματος και το μεγάλο κεφάλαιο….. Όταν
το ενδιαφέρον σας για τα λαϊκά στρώματα περιορίζεται σε ψίχουλα και την στην καλλιέργεια
αυταπατών.
Χαρακτηριστικοί είναι και πίνακες που παραθέτετε…. Κοιτάξτε τι πήρε η Περιφέρεια από τον
Κρατικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις… Δηλαδή αυτά που συζητήθηκαν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο….. και ζητήστε ενημέρωση για τα ποσά που διαχειρίστηκε το
Περιφερειακό Ταμείο και η Διαχειριστική Αρχή.
Με αυτή την λογική…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ δηλώνοντας ότι θα κάνει μία συνολική τοποθέτηση στη
συνεδρίαση του Π.Σ.

Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε ως εξής : “Θα ήθελα να κάνω ορισμένες γενικές παρατηρήσεις
και την τελική μας θέση θα την αναπτύξουμε στο ΠΣ. Απουσιάζει από την εισήγηση ένας
απολογισμός ουσιαστικός της υλοποίησης του 2019 αλλά και μια έκθεση για τις προοπτικές του
επόμενου διαστήματος. Είναι μια λογιστική προσέγγιση την οποία και συνηθίζει να κάνει η ΠΑ.
Σε επιμέρους πολιτικές παρατηρήσεις:
1. Το μεγαλύτερο μέρος του ΠΥ εκτελείται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου (60.000.000), σε
άγνοια του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής .
2. Το Ταμειακό Υπόλοιπο ανέρχεται σε ποσοστό 45% του ΠΥ, άρα μη εκτέλεση του ΠΥ .Το
Ταμειακό υπόλοιπο όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31/12/2019 ανήλθε στο ποσό των
50.592.371,43€,
3. Η απορροφητικότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων στις δημόσιες επενδύσεις κινείται από
13% στη Βοιωτία έως το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρυτανία 44%. Αυτή η προσέγγιση δείχνει
και την αξιολόγηση έργου κάθε ΠΕ. Η αναποτελεσματικότητα σε όλο το μεγαλείο της. Ειδικότερα:
Φθιώτιδα 02.01.071 - 22%
Εύβοια 02.01.071 - 26%
Ευρυτανία 02.03.071 - 44%
Φωκίδα 02.04.071 - 15%
Βοιωτία 02.05.071 - 13%
4. Η μισθοδοσία ανεβάζει την όποια απορροφητικότητα του ΠΥ. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον προέλεγχο του ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1079

ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.5040/17-08-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Οι τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές της
συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης και του ακανόνιστου ρυθμού υλοποίησης του….
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Γίνονται αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα….
Και με αυτό τον τρόπο χρηματοδότησης ενισχύεται ο έλεγχος τους από την κυβέρνηση και
περιορίζεται η δυνατότητα τους για σημαντικές επιλογές που ενδεχόμενα χρειάζεται ο λαός και ο
τόπος.
Η αποδοχή από μέρους σας αυτού του είδους της διαχείρισης σημαίνει συμφωνία με την
περιοριστική, αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων….. Σημαίνει υλοποίηση
πολιτικών που δεν εξυπηρετούν τον λαό και τις ανάγκες του.
Σε αυτή την λογική και από θέση αρχών εκφράζουμε την κατηγορηματική μας διαφωνία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Στη συζήτηση αυτής της τροποποίησης, οφείλουμε να σημειώσουμε πως κάνετε και ένα δειλό
πρώτο βήμα…. Ενημερώνετε τις παρατάξεις για την επιχορήγηση του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων με 30.000.000 ευρώ, στην
προοπτική να έλθουν μέσα στο 2020…… 60.000.000 ευρώ……
Δυστυχώς, όμως δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε καμιά συζήτηση στα συλλογικά όργανα της
Περιφέρειας για το πως θα αξιοποιηθούν αυτά τα ποσά από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,
που μονοπωλείτε εσείς σαν πλειοψηφία και η αξιωματική αντιπολίτευση, που σιωπά ένοχα.
Δυστυχώς, επίσης, δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε καμιά συζήτηση και με εκπροσώπους των
εργατικών συνδικάτων και των αγροτών, που στο Περιφερειακό Ταμείο εκπροσωπούνται από
συνδικαλιστές με φιλοεργοδοτική συμπεριφορά.”

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ,επισημαίνοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς στο Π.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 5η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, όπως αναλύεται
στην εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων των
Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1080

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ουρανία Ντριβαλά

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κων/νος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος
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Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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