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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 34

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)
190870/1367/18-09-2020 πρόσκλησης , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 33/15-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με
τη λειτουργία πρατηρίου καυσίμων του Λουκά Συκιώτη στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης μετά από
αίτημα του Πολύκαρπου Κωτσόπουλου σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που
έχει ανακύψει με την “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”.

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
με τη σύνταξη παραχωρητηρίου ακινήτου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο Ευπάλιο
προς το Δήμο Δωρίδας.

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με
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αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε.” για εξωδικαστική επίλυση
διαφοράς που έχει ανακύψει με την “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση παράτασης σύμβασης «Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2020.

ΘΕΜΑ 10ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

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

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020, Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για εκτός έδρας μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 ΠΕ Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο:Επικύρωση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 182798/3090/9-9-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 4/8-9-
2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη
2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο
και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
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ΘΕΜΑ 16ο:Επικύρωση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 184161/3117/15-9-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, με θέμα: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5/10-9-
2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη
2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών 2020-2021 και 2021-2022» και αφορά
την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση παράτασης της εκτέλεσης συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2020
μέχρι τις 30-6-2021, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147/29-7-2020), Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 184457/5622/14-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΡΙ7ΛΗ-Π9Θ) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης παρατάσεων συμβάσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού - κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των
υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού
προϋπολογισμού 27.680,60€ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη “Προμήθεια ανταλλακτικών, φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και
συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 258.818,70€ με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για
την “Προμήθεια και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, ενός Μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA,
τάσεως 20/0,4 kV, για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής Βίστριζας”, συνολικού ποσού 30.000,00€
με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου
Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επίνιανα» , και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού
2.800.000,00€ με ΦΠΑ , Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού Ι - Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και
αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Μανδήλω από φερτά
υλικά»,προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο
«Βελτίωση οδικής ασφαλείας Δ.Ε. Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου προϋπολογισμού 930.000.00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο
«Βελτίωση οδικής ασφαλείας Δ.Ε. Αγράφων και Δ.Ε. Βίνιανης» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, προϋπολογισμού 930.000.00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών κατασκευή
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τεχνικών Τροβάτο-όρια νομού», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προϋπολογισμού
64.000.00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού ποταμού και αποκατάστασης -
υποέργο 2»προεκτιμώμενης αμοιβής 421.050,85 € (με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.),Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση του έργου
“Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας ΤΜ. από ΧΘ. 8+120 έως ΧΘ. 11+627,25
- Αποκατάσταση κατολίσθησης ”» προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση ισόπεδου τετρασκελούς
κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου στο Νομό Φωκίδας», προϋπολογισμού
865.000,00€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ψαχνά – Πολιτικά - Νεροτριβιά»
του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 910.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση Πρακτικού Ι - Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και
καθαρισμός Μόρνου ποταμού» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Πνευματικό κέντρο του Ι.Ναού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου»προϋπολογισμού
300.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021»
προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Συντήρηση- Αποκατάσταση τεχνικών
καιλοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020 και
2021»προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020 και
2021»προϋπολογισμού 925.309,06€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση αποζημίωσης αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ , λόγω διάλυσης της σύμβασης
του έργου:« Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι-Σύχνικο», προϋπολογισμού 60.000,00 με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας, εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου
‘’ΜΑΚΕΔΩΝ’’ στην Τ.Κ. Κίρρας Δ. Δελφών», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού μελέτης
282.000,00€, Αναδόχου : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. G.T.
COSTRUCTIONS.

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017» αναδόχου ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019» αναδόχου
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ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 182898/701/10-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(επιφυλακή μέσων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Π.Ε. Φθιώτιδας για την
Πέμπτη 10-09-2020)

ΘΕΜΑ 41ο:΄Εγκριση της υπ’ αριθμ. 181284/563/08-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 08/09/2020 στο Παλαιό Δερμάτι),Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 185297/712/14-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πυρκαγιά στην ΤΚ Βαρδαλή Δήμου Δομοκού από την 12/9/2020), Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43ο:Διόρθωση της υπ’αριθμ. 968/28-7-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
διάθεσης πόρων και μέσων για επιφυλακή-σταλία, με σκοπό την αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών μέχρι 30/9/2020 Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 185292/863/13-09-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον Δ. Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας στην θέση <<Παραλία
Διστόμου>>, και στον Δ. Τανάγρας, Δ.Ε Δερβενοχωρίων, Τ.Κ. Σκούρτων την 13/09/2020, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
294071/938/30-12-19 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΩ7ΛΗ-3ΝΛ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για
την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις που έλαβαν
χώρα στις 28-12-2019 στον Νομό Ευβοίας .

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

εφαρμογής “e-presence”,στην αίθουσα συνεδριάσεων , στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε Πρόεδρος και ο κ. Βασίλειος Σιαλμάς ενώ μέσω “e-presence”
συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα
μέλη Αικατερίνη Καλαντζή,Κωνσταντίνος Γαλάνης ο οποίος αναπλήρωνε τον Κωνσταντίνο
Αποστολόπουλο, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα
Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence” και
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 Π.Σ.Ε., μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.
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Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που κατέθεσαν
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις, «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Πατρίδα μας η
Στερεά» δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις τους και είναι οι
κάτωθι:

«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πολιτική επικαιρότητα.

Η όποια συζήτηση για την τουρκική επιθετικότητα, που αμφισβητεί τα σύνορα στο Αιγαίο,
διατηρεί την κατοχή στην Κύπρο και καταπατά την κυπριακή ΑΟΖ, δεν μπορεί να αποκρύψει τις
ευθύνες της ΕΕ, που διατηρεί υψηλού επιπέδου οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις
με την Τουρκία και μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ υποθάλπουν τις επιθετικές της ενέργειες στην
ευρύτερη περιοχή.
Στόχος τους είναι τόσο η απόσπαση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας και η ενίσχυση
της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όσο και η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου προς όφελος των αστικών τάξεων, αμερικανικών και ευρωπαϊκών
μονοπωλίων, μέσα από επικίνδυνους ανταγωνισμούς και παζάρια κατά των λαών.
Αυτά δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από μεγαλοστομίες και ωραία λόγια που προσπαθούν να
αποκρύψουν τον πραγματικό ρόλο της Ε.Ε, των ΕΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Η απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι συγκεκριμένη :
• Κοινή πάλη των λαών. Καμία αλλαγή συνόρων.
• Απόρριψη των οδυνηρών διευθετήσεων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και αποδέσμευση από τις
ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.
• Αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, με το λαό να κάνει
κουμάντο στον τόπο του.

*****************************
Σε σχέση με όσα ακούστηκαν στο λεγόμενο Forum της Θεσσαλονίκης οφείλουμε να
σημειώσουμε :
• Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη σε όφελος του κεφαλαίου έρχονται να προστεθούν στα
αντίστοιχα του κ. Τσίπρα, όπως ήταν η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα των μετοχών.
• Η επίθεση από την κυβέρνηση της ΝΔ στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις συλλογικές
συμβάσεις έρχεται να προστεθεί στον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και στη δυνατότητα που
είχε δώσει στους εργοδότες να ξεφεύγουν από την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων.
• Η ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού, που προωθεί η ΝΔ, έρχεται να συμπληρώσει το
νόμο-λαιμητόμο του Κατρούγκαλου.
• Οι απαιτήσεις του ΣΕΒ, που σπεύδει να υλοποιήσει η ΝΔ, έχουν ήδη κατά 65%
υλοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.
• Η επικίνδυνη στρατηγική συμφωνία των ΗΠΑ που αναβαθμίζει η ΝΔ έχει ήδη εγκαινιαστεί
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ξεκάθαρο πως η “ανάπτυξη για όλους” του κ. Μητσοτάκη είναι εξίσου κάλπικη με τη “δίκαιη
ανάπτυξη” του κ. Τσίπρα….. Και οι δύο είναι γνήσιοι θιασώτες της βάρβαρης καπιταλιστικής
ανάπτυξης που στηρίζεται πάνω στην εκμετάλλευση, τη διαρκή εποπτεία, τη δημιουργία των
όρων μιας νέας κρίσης».

Ειδικότερα επίκαιρα ζητήματα.

Χωρίς να ξεχνάμε όσα θέματα έχουν τεθεί και παραμένουν σε αναμονή προκειμένου να
συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή….. σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκτιμούμε πως πρέπει να
αντιμετωπισθούν επειγόντως οι συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν
τις τελευταίες ημέρες στην Φθιώτιδα.
Μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας μας στις περιοχές γύρω από τον Σπερχειό που επλήγησαν
από τις πλημμύρες….. Έχοντας σαφή εικόνα για τις καταστροφές που υπήρξαν σημειώνουμε
πως η Περιφέρεια οφείλει, κατά προτεραιότητα, να δει :
 Τον καθαρισμό όλων των κατοικημένων περιοχών από φερτά υλικά…. Να συμβάλλει με

συνεργία της στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες πληγέντων.
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 Την αποκατάσταση της βατότητας και της ασφαλούς κυκλοφορίας σε βασικούς δρόμους
της περιοχής και το επαρχιακό δίκτυο…. Να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση
των ζημιών στον δρόμο σύνδεσης της Λαμίας με το Καρπενήσι.

 Την άμεση εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν γεωργικές καλλιέργειες, δίνοντας
ξεχωριστό βάρος στις βαμβακοκαλλιέργειες, που βρίσκονταν στην φάση της
συγκομιδής…. Να γίνει ότι χρειάζεται για την άμεση αποζημίωση τους.

Αντίστοιχα να καταγραφούν και να αποζημιωθούν οι ζημιές σε στάβλους, αποθήκες και άλλες
γεωργικές εγκαταστάσεις.
Άμεσα είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν οι αμέλειες στην διευθέτηση των ορίων και τον
καθαρισμό των χειμάρρων της περιοχής, ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους πριν το Αμούρι,
πριν το Λιανοκλάδι, το Γραμμενόρεμα, το Αρχανόρεμα, την κοίτη της παλιάς Βίστριζας, δυτικά
της Λυγαριάς και στα Στιρφακα…. Να γίνουν επαρκή τεχνικά έργα όπου χρειάζεται.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην διευθέτηση των παρόχθιων περιοχών του Σπερχειού ποταμού
και του Γοργοποτάμου σε όλο τους το μήκος, που χρόνια τώρα έχουν εγκαταλειφθεί…. Να
αποκατασταθούν και να ενισχυθούν οι γέφυρες στην Κομποτάδα, το Παλιούρι και τον
Γοργοπόταμο….. Να γίνουν τα απαραίτητα τεχνικά έργα για να αποτραπούν οι πλημμύρες στις
παρόχθιες περιοχές, που είναι ιδιαίτερα συχνές και αυτή την φορά έφτασαν μέχρι τους
συνοικισμούς της Λαμίας Παγκράτι, Καλύβια και Αμπλιανη.
Ξεχωριστό βάρος να δοθεί, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαμίας, στην διασφάλιση των ρεμάτων
που διελαύνουν τους οικισμούς στο Ζηλευτό, την Μεξιάτα και την Κομποτάδα…..
επανεξετάζοντας και τεχνικές παρεμβάσεις που έγιναν στην περιοχή του Μεγάλου Κάκαβου.
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανάγκη επιμονής στον έλεγχο και την συμπλήρωση των
αντιπλημμυρικών έργων που έγιναν από την ΕΡΓΟΣΕ και την εργολαβία του Ε65, μια και εκ των
πραγμάτων αποδεικνύεται πως επέτειναν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή….
Συνυπολογιζόμενης και της διακοπής της κυκλοφορίας των τραίνων, που έγινε λόγω των
πλημμυρών, σε γραμμές πρόσφατα εγκατεστημένες.
Σημειώνουμε, ακόμη, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, που παρατηρήθηκαν στο οροπέδιο του
Δομοκού σαν αποτέλεσμα της ανυπαρξίας οποιασδήποτε συντήρησης των στραγγιστικών
καναλιών της πρώην Λίμνης Ξυνιάδας, που έγινε πάλι λίμνη….. και τις σοβαρές ζημιές που
υπήρξαν μέσα στο χωρίο, στον Άγιο Στέφανο και περιμετρικά στο Περιβόλι και την
Μακρυράχη….. Σημειώνοντας και πάλι τον ρόλο που έπαιξε η έλλειψη αποτελεσματικών
αντιπλημμυρικών έργων στην κατασκευή του παρακείμενου τμήματος του Ε65.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο χωριό του Αγίου Στεφάνου, όπου υπήρξε σοβαρή ζημία στην
γέφυρα σύνδεσης του με το Τρίλοφο και πλημμυρισμένα σπίτια, στάβλοι, νεκρά ζώα και
κατεστραμμένα μελίσσια…
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΤΩΣΗ, θεωρούμε πως οι ζημιές που έγιναν είναι πολύ μεγάλες. Εκτιμάμε,
επίσης, πως η αποκατάσταση τους προϋποθέτει έκτακτη επιχορήγηση από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, προς την Περιφέρεια και τους Δήμους….
Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για να εξασφαλιστεί η πραγματική αποζημίωση κατοικιών και των
καλλιεργητικών δραστηριοτήτων που επλήγησαν, άμεσα…. Ζητάμε να κηρυχθεί η περιοχή σε
ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ.
Πέρα, όμως, από αυτά, που, επειγόντως θα πρέπει να γίνουν…. Κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο
να δούμε προοπτικά και με ορίζοντα το μέλλον την αντιπλημμυρική προστασία της κοιλάδας του
Σπερχειού.
Οφείλει η Περιφέρεια να επικαιροποιήσει τις υπάρχουσες μελέτες με βάση την σύγχρονη
επιστημονική αντίληψη, παίρνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις που έγιναν για την κατασκευή της
νέας Εθνικής Οδού, του Ε65 και της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.
Οφείλει να πάρει υπόψη της και να προχωρήσει τα αναγκαία έργα ορεινής υδρονομίας, που
έχουν σταματήσει από το 2009.
Οφείλει να μελετήσει με ταχείς ρυθμούς την ροή των χειμάρρων και την ύπαρξη δυνατοτήτων
αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων στην άρδευση της περιοχής όπου οι καλλιεργητικές
δυνατότητες είναι τεράστιες….. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να σχεδιαστούν τα κατάλληλα,
επιστημονικώς ενδεδειγμένα, τεχνικά έργα ( φράγματα και λιμνοδεξαμενές ).
Σκόπιμα ξεκινήσαμε την τοποθέτηση μας από τις συγκεκριμένες προτάσεις που διατυπώνουμε,
απευθυνόμενοι κυρίως στον λαό της περιοχής που πρέπει να διεκδικήσει όσα δικαιούται και του
ανήκουν.
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Πρόθεση μας είναι να καταδείξουμε πως και αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα χρησιμοποιεί ο λαός
σαν κριτήριο για την αξιολόγηση κάθε πολιτικής πρακτικής.
Οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο, που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Χώρας.
Η επιστήμη βοηθάει στην πρόβλεψη των πλημμυρών δίνοντας και στοιχεία που αφορούν την
ένταση τους….. συνεπώς διαμορφώνει τις δυνατότητες για την κατασκευή υποδομών που θα
αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις συνέπειες τους.
Αυτό, όμως, δεν γίνεται γιατί έχει κόστος και δεν αποφέρει κέρδη στους κεφαλαιοκράτες και τα
μονοπώλια.
Έτσι είναι βολικότερο για αυτούς, που ασκούν εξουσία και εξυπηρετούν τους κεφαλαιοκράτες, να
μιλάνε για ακραία φαινόμενα και για αναπόφευκτες συνέπειες….. Να δικαιολογούν ακόμη και
ανθρώπινα θύματα και να φορτώνουν τα βάρη των συνεπειών από φυσικές καταστροφές στον
ίδιο τον λαό, με έργα που μπαλώνουν τρύπες χωρίς να λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ λέμε ξεκάθαρα πως υπεύθυνοι για τις επαναλαμβανόμενες
καταστροφές είναι οι μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις και τα πολιτικά τους στελέχη σε Περιφέρεια και
Δήμους….
Χωρίς περιστροφές θεωρούμε υπευθύνους την Ν.Δ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, που διεκδικεί την
ιστορία του ΠΑΣΟΚ…..
Αυτοί αποδέχτηκαν και υλοποίησαν τις πολιτικές, που υποτιμούσαν και υποβάθμιζαν τα έργα
υποδομής, χάριν της δήθεν ανάπτυξης, που βόλευε τους κεφαλαιοκράτες - τα μονοπώλια και τα
σχέδια τους.
Αυτοί αποδέχτηκαν και υλοποίησαν τις πολιτικές της Ε.Ε, που επέβαλε σε κάθε δραστηριότητα
του δημοσίου την λογική κόστους οφέλους και θεωρούσε μη επιλέξιμα έργα τα αντιπλημμυρικά.
Αυτοί παρουσιάζουν την κλιματική αλλαγή σαν αποτέλεσμα γενικά της ανθρώπινης
δραστηριότητας, αποκρύπτοντας την ξεχωριστή επίδραση της αυξανόμενης καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης.
Στην πραγματικότητα αδιαφορούν για το περιβάλλον και ετοιμάζονται να ανοίξουν νέες «
δουλειές » για περισσότερα και μεγαλύτερα κέρδη στα μονοπώλια.
Σε αυτή την λογική, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ προσπαθούμε να ενημερώσουμε και
κινητοποιήσουμε τον λαό….. Προσπαθούμε να παρέμβουμε σε όσα συζητούνται στα όργανα της
Περιφέρειας και των Δήμων αποσκοπώντας να διασφαλίσουμε ότι καλύτερο για τον λαό και τον
τόπο.

«Πατρίδα μας η Στερεά»

Πλημμύρες Φθιώτιδα-Σπερχειός στις 19-09-20
1.Άμεσα μέτρα:

 άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες, αλλά και στα νοικοκυριά και τις
περιουσίες των κατοίκων

 ταχύτερη καταγραφή των ζημιών στις αγροτικές εκτάσεις από τον ΕΛΓΑ και την καταβολή
των αντίστοιχων αποζημιώσεων

 καταγραφή ζημιών και ταχεία αποζημιώση αγροτών και κτηνοτρόφων για τη απώλεια
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου

 άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε επίπεδο υποδομών και την επαναφορά της
απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας των πληγεισών περιοχών

 σχεδιασμός και υλοποίηση αποτελεσματικών αντιπλημμυρικών έργων για να
αποφύγουμε την επανάληψη αντίστοιχων επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές.

2. Έργα υποδομής και αντιπλημμυρικών:
1. Επανασχεδιασμός μελετών και έργων με βάση τα νέα δεδομένα που επιφέρει η κλιματική

αλλαγή.
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2. Ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά και πρόταση για σχεδιασμένη αξιοποίηση των
υδάτων της λεκάνης του Σπερχειού για άρδευση

3. Έλεγχος του σταδίου ωριμότητας των μελετών, για παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής
προστασίας στη Λεκάνη του Σπερχειού, με χρηματοδότηση της περιφέρειας για την
συντήρηση των έργων

4. Δημοπράτηση έργων με ώριμες μελέτες όπως της Νέας Κοίτη Σπερχειού, Τάφρου
Λαμίας και χειμάρου Ξηριά, στην περιοχή κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση
κατασκευής αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού -
Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας».

5. Κατασκευή της γέφυρας του δυτικού παραδρόμου του ΠΑΘΕ στην περιοχή
«ΡΟΥΜΕΛΗ», που γεφυρώνει την γερμανική τάφρο και έχει ενταχθεί στο έργο:
«Παρεμβάσεις βελτίωσης και συμπλήρωσης παράπλευρου δικτύου ΠΑΘΕ»,

3. Οι μεγάλες ζημιές στη Φθιώτιδα έγιναν από Σταυρό ως Μακρακώμη και
απαιτούνται :
1. Αποκατάσταση ζημιών σε κύριο οδικό δίκτυο Λαμία –Καρπενήσι και δευτερεύον

Τρίλοφο- Άγιος Στέφανος
2. Γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών στην αγροτική οδοποιία ( μικρές γέφυρες,

οδόστρωμα ) προκειμένου να μπορέσουν οι αγρότες να συλλέξουν την όποια παραγωγή
δεν καταστράφηκε

3. Προστασία του αεροδρομίου της Λαμίας
4. Καθαρισμός ρεμάτων και χειμάρρων και ιδίως εκείνων που βρίσκονται κοντά σε

οικισμούς.
5. Τα αναχώματα που είχε κατασκευάσει εντός των χειμάρρων η περιφέρεια «έσπασαν» με

αποτέλεσμα να προκληθούν εντονότερα πλημμυρικά φαινόμενα (Κομποτάδες –
Σταυρός). Εδώ υπάρχουν σοβαρές ευθύνες. Αναχώματα κατασκευασμένα μόνο με
πέτρες και χώμα δεν παρέχουν κανενός είδους ασφάλεια, όπως αποδείχθηκε.

6. Γρήγορη αποπεράτωση της εργολαβίας για την κατασκευή της νέας γέφυρας
Κωσταλεξίου, για να σταματήσει να λειτουργεί η παλαιά μεταλλική γέφυρα.

7. Παρεμβάσεις στη ΕΡΓΟΣΕ και Ε65 προκειμένου να προχωρήσουν σε έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι καταστροφές οφείλονται και στην κατασκευή αυτών των
έργων.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Φθιώτιδα δίνοντας
μια περιγραφή για τις περιοχές που υπέστησαν καταστροφές. Δήλωσε στη συνέχεια ότι η
Περιφέρεια είχε προετοιμαστεί και στους πέντε νομούς και είχε δυνάμεις σε εφεδρεία. Συμμετείχε
στους απεγκλωβισμούς και μετέπειτα στην αποκατάσταση των ζημιών όπου συνεχίζει ακόμη
τους καθαρισμούς. Επεσήμανε δε ότι θα ωριμάσει πολύ γρήγορα και ένα χαρτοφυλάκιο έργων
αποκατάστασης καθώς και το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας.Αναφέρθηκε στις
κυβερνητικές αποφάσεις που αφορά βοήθεια στους πληγέντες. Τέλος επεσήμανε ότι θα πρέπει
να εξεταστεί η αιτιακή σχέση των πλημμυρικών φαινομένων από κάποια έργα που λαμβάνουν
χώρα με ενέργειες ή παραλείψεις.

Ο κ. Δούρος ανέφερε “από τις 28 Ιουλίου είχε επισημανθεί στην Ο.Ε. ότι θα πρέπει να υπάρξει
μια άμεση καταγραφή όλων των έργων και σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Βλέποντας τις
γέφυρες να διαλύονται και τους χειμάρρους να εκτρέπονται δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι
πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν δίνουμε την έγκριση μας σε όποιο έργο παραδίδεται.
Δυστυχώς εμείς ως επιτροπή δεν έχουμε τη δυνατότητα και τις γνώσεις να γνωρίζουμε ακριβώς
τα έργα γι’ αυτό έχουμε ζητήσει καλύτερη ενημέρωση. Για την ακρίβεια προτείνουμε να γίνει ένα
έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει χώρα μια ολοκληρωμένη συζήτηση για
όλα αυτά τα έργα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα προκειμένου να μην γίνουμε μάρτυρες
καταστάσεων που δεν τιμούν κανένα. Ως Ο.Ε. επιτροπή έχουμε μεγάλη ευθύνη σε αυτά που
εγκρίνουμε.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε “εκφράζω την ειλικρινή μου συμπαράσταση στους
πληγέντες.Όσων αφορά τη Φθιώτιδα είχαμε καταστροφές σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα. Θα
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ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είχε γίνει αναφορά από την παράταξή μας σε προηγούμενο
Περιφερειακό Συμβούλιο από τον κ. Σκούρα σχετικά με τον αν είχε καθαριστεί το ρέμα του
Λειανοκλαδίου αλλά απάντηση δεν πήραμε ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν υπηρεσιακές
ευθύνες... Πρέπει να υπάρξει άμεση καταγραφή των ζημιών και άμεση αποζημίωση των
πληγέντων προκειμένου να ανακουφιστούν.Ιδιαίτερα δε στους βαμβακοπαραγωγούς οι οποίοι
ήταν ένα βήμα πριν τη συλλογή της παραγωγής τους. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει ένα
έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου θα ενημερωθούμε για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη,
καθώς και και ποιες μελέτες βρίσκονται στο στάδιο ωρίμανσης και θα έχει επίσης ως θέματα την
αποκατάσταση ζημιών σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία , και την αντιπλημμυρική θωράκιση της
Στερεάς Ελλάδας.Εκ των πραγμάτων πιεζόμαστε να πάρουμε άμεσες πρωτοβουλίες για να
έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Σε ότι προτείνεται από τον κ. Χρονά και την κα Μπατζελή με
βρίσκει πλήρη σύμφωνο. Εμείς τα είχαμε θέσει αυτά σε ένα σύστημα τεσσάρων αξόνων, άμεση
καταγραφή των υλικών ζημιών, άμεση καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, γρήγορη καταβολή
των αποζημιώσεων και να πραγματοποιηθούν όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα.”

Η κα Μπατζελή στη συνέχεια έθεσε τα εξής:

“Θα ήθελα και εγώ εκπροσωπώντας την παράταξη μου να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια
στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και όλων εκείνων που έχασαν τις περιουσίες τους .

Είμαστε πλέον σε μία περίοδο που θα κρατήσει δεκαετίες που θα ζούμε στις φυσικές
καταστροφές αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε αυτές να μας καταστρέφουν. Εδώ απαιτείται
συλλογική αντιμετώπιση και σχεδιασμός, συνεργασίες κεντρικής κυβέρνησης ,Περιφερειών και
Δήμων.

Θα ήθελα να κάνω μια γενική επισήμανση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι οποίες
περιορίζονται βασικά σε μέτρα που προβλέπονται από 2014 ,ενώ τα συμπληρωματικά είναι
ελάχιστα και χρονοβόρα με αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας να ταλαιπωρούνται στην
γραφειοκρατική καταστροφή.

Για ότι αφορά τα δικά μας ,απευθυνόμενη στον πρόεδρο τονίζω ότι η κάλυψη των μεγάλων
αντιπλημμυρικών έργων με οριοθέτηση των ποταμών και χειμάρρων ,περιβαλλοντικών μελετών,
των αναγκαίων υποδομών, είναι σκόπιμο να ενταχθούν και στο Ταμείο Ανάκαμψης εφόσον
συνδυάζονται πλέον με τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές και την κρίση.

Επίσης παρεμβάσεις μικρότερης εμβέλειας είναι σκόπιμο να ενταχθούν στο ΕΠΑ 2024 για το
οποίο έπρεπε να είχε αρχίσει η διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και Δήμους και ακόμη δεν
έχει γίνει. Μια συνάντηση μας με την ΠΕΔ είναι απαραίτητη ώστε να επιμεριστούν πολιτικές και
έργα. Το αυτό πρέπει να γίνει και για το υπόλοιπο ΕΣΠΑ και για το νέο ,ώστε να υπάρχει πλήρης
σχεδιασμός των Υδάτινων πόρων και στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών που πλέον τις
βιώνουμε.

Επί του θέματος που καταθέσαμε πΗΔ για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν πάνω από
Λιανοκλάδι αναφέρονται πλήρως στην εισήγηση μας , αλλά θα ήθελα να σταθώ σε τρία θέματα:
στο αεροδρόμιο της Λαμίας, στο γεγονός ότι έγιναν αναχώματα στους χείμαρρους με ευθύνη της
περιφέρειας, στην ασφάλεια των γεφυρών.

Κλείνοντας ,έχοντας την εμπειρία και τα αποτελέσματα από την κατασκευή μεγάλων έργων
υποδομών και οδικών δικτύων και της ΕΡΓΟΣΕ, εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνει μια νέα
αποτύπωση των καταστάσεων-φυσικού χώρου- που δημιουργούνται και των παράπλευρων
πλημμυρικών φαινομένων. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν.

Να περάσουμε από την εποχή των διαπιστώσεων και των συντηρήσεων στην εποχή του
αναπτυξιακού σχεδιασμού και έργων πνοής. Να δημιουργήσουμε την νέα γενιά κεντρικής
κυβέρνησης και Περιφερειακής Διακυβέρνησης.”

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε ότι “πέρα από τις αποζημιώσεις πρέπει σαν Περιφέρεια ανά Νομό και σε
συνεργασία με τους Δήμους να μεριμνήσουμε ώστε να γίνουν μελέτες γι’ αυτά τα προβλήματα
που υπάρχουν ώστε να υλοποιηθούν έργα που στο μέλλον θα προλαμβάνουν τέτοιες
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καταστάσεις δεδομένου ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα το πιο πιθανό είναι ότι θα
επαναλαμβάνονται στο μέλλον.”

Ο Πρόεδρος ανέφερε “ ο 1ος Βαθμός αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι βοηθός και συνοδοιπόρος
σ’ αυτή την προσπάθεια σε επίπεδο οργανωμένο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα ακραία
φυσικά φαινόμενα καθώς υπάρχει μια κλιμάκωση και στην ένταση και στη συχνότητα. Στόχος μας
και ευθύνη μας είναι να τρέξουμε πιο μπροστά από αυτή την εξέλιξη με μια στρατηγική
αντιμετώπιση.Πρέπει να ανεβάσουμε κλίμακα προστασίας και να έχουμε μια ολική και ουσιαστική
στρατηγική αντιμετώπισης των φαινομένων.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ρώτησε τον Πρόεδρο για το πότε θα γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο και
απευθυνόμενος στον κ. Παπαναστασίου του έθεσε το ερώτημα αν έχει καθαριστεί το ρέμα στο
Λειανοκλάδι δίπλα από το γήπεδο πριν από την καταστροφή.

Ο κ. Παπαναστασίου απάντησε ότι θα το διευκρινίσει και θα απαντήσει μέσω της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τον κ. Αναγνωστάκη ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα γίνει άμεσα
αφού το δει βέβαια με το Προεδρείο.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Καταργήσεις-τροποποιήσεις-συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2019-2020(1η Κατάσταση)
Το έκτακτο του θέματος έγκειται λόγω της φύσης του, και προκειμένου να προχωρήσουν
άμεσα στη τροποποίηση των συμβάσεων και τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία
τους, καθώς δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη
συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για είκοσι ένα (21) νέα μαθητικά
δρομολόγια αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 423.314,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.
Το έκτακτο του θέματος έγκειται λόγω της φύσης του, και προκειμένου να
προχωρήσουν άμεσα στην προκήρυξη των δρομολογίων, καθώς δεν υπάρχει χρονικό
περιθώριο για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

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 1182

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Καταργήσεις-τροποποιήσεις-συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2019-2020(1η Κατάσταση)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 192247/5829/21-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποιήσεις-καταργήσεις-συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας (1η Κατάσταση Τροποποιήσεων - Καταργήσεων) ως εξής:

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 7: Στο τμήμα 7, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκ/σης, σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Λαμιέων Γ΄, με προσωρινό
ανάδοχο το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε., να προστεθεί ένα διπλό δρομολόγιο με μικρό
λεωφορείο με αφετηρία τη Ταράτσα Λαμίας-Σανατόριο Λαμίας και προορισμό το 19ο Δημοτικό
σχολείο Λαμίας (συνοικισμός Ευρυτάνων) προκειμένου να μεταφερθούν δεκαέξι μαθητές (σχετ.
το αριθ. 121/15-09-2020 Έγγραφο του 19ου Δημοτικού σχολείου Λαμίας)
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω
προσθήκης ενός επιπλέον διπλού δρομολογίου (6 χιλιομέτρων) με μικρό λεωφορείο.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 7 : 349,99 ευρώ ήτοι:
(318,18 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 31,81 προαίρεση σε ποσοστό 10 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 17%)

ΤΜΗΜΑ 22: Το τμήμα 22, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), δρομολόγιο με μικρό λεωφορείο για τη μεταφορά μαθητών
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκ/σης Ειδικής Αγωγής, με αφετηρία τη Στυλίδα-Αυλάκι-Ροδίτσα (στέγη
υποστήριξης διαβίωσης) και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας (Γρεβενών &
Μπελογιάννη) & το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι), με προσωρινό
ανάδοχο τη εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε., να τροποποιηθεί σε Στυλίδα-
Αυλάκι-Ροδίτσα (στέγη υποστήριξης διαβίωσης)-Σμύρνης 25 & 71Α - Αναξαγόρα 60 και
προορισμό το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας (Γρεβενών & Μπελογιάννη),το Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι) & το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας (Τανάγρας 30)
προκειμένου να μεταφερθούν τρείς επιπλέον μαθητές ειδικής αγωγής.
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω
εκτέλεσης επιπλέον δέκα (10) χιλιομέτρων καθημερινά.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 22 : 97,15 ευρώ ήτοι:
(80,96 ευρώ το διαμορφωθέν κόστος του δρομολογίου + 16,19 προαίρεση σε ποσοστό 20 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 21%)

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

7

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΠΛΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

7.8

Ταράτσα Λαμίας-
Σανατόριο Λαμίας

19ο Δημοτικό Λαμίας
(συνοικισμός Ευρυτάνων) 16 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

Α.Ε. 31,81 €
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩ

Ν
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)
ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι
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ΤΜΗΜΑ 49: Το τμήμα 49, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό
ανάδοχο τον Λέντα Γεώργιο, με αφετηρία τη το Περιβόλι και προορισμό την Ομβριακή
(ανταπόκριση με λεωφορείο για 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας), να τροποποιηθεί σε μονό δρομολόγιο
επιστροφής με αφετηρία την Ομβριακή (ανταπόκριση με λεωφορείο για 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας) και
προορισμό τον Άγιο Στέφανο - Μακρυρράχη δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές, κατά την
προσέλευσή τους στο σχολείο θα εξυπηρετούνται με το πρωίνό δρομολόγιο της τακτικής
συγκοινωνίας του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με τη χρήση Ειδικών Μαθητικών
Δελτίων.Άρα υφίσταται ανάγκη μεταφοράς τους μόνο κατά την επιστροφή τους στο τόπο
διαμονής τους.
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει μείωση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω
εκτέλεσης λιγότερων χιλιομέτρων (4χλμ λιγότερα) καθημερινά.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 49 : 30,92 ευρώ ήτοι:
(44,40 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος - 13,48 ευρώ μείωση )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)

ΤΜΗΜΑ 57: Στο τμήμα 57, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και
προσωρινό ανάδοχο τον Λύκο Ιωάννη, με αφετηρία την Αγριλιά- Σαμοθράκης 12- Αβραάμ και
Παπαρηγοπούλου Λαμία και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας, να προστεθεί ένα επιπλέον
διπλό δρομολόγιο με αφετηρία την Αγριλιά Λαμίας και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας
(Τανάγρας 30) προκειμένου να μεταφερθεί ένας μαθητής ειδικής αγωγής που χρήζει ιδιαίτερης
μεταχείρισης λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σύμφωνα με το αριθ. Φ.27/191/15-09-2020
έγγραφο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας.
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω
προσθήκης ενός επιπλέον διπλού δρομολογίου με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί).
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 57 : 40,92 ευρώ ήτοι:
(34,10 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 6,82 προαίρεση σε ποσοστό 20 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)

ΤΜΗΜΑ 78: Το τμήμα 78, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), μονό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο
τον Μόσχο Γεώργιο, με αφετηρία τις Μεξιάτες και προορισμό το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ (17:20-

22
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ

Στυλίδα-Αυλάκι -
Ροδίτσα (στέγη
υποστήριξης
διαβίωσης)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ :
Σμύρνης 25 &

71Α - Αναξαγόρα
60

Ειιδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας
(Γρεβενών & Μπελογιάννη)-Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας

(Λιανοκλάδι)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας
(Τανάγρας 30)

15

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α.Ε.

97,15 €

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
80,96 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ 16,19
ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
97,15 ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩ

Ν
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)
ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

49
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ

Ομβριακή
(ανταπόκριση με
λεωφορείο από
1ο ΕΠΑΛ Λαμίας)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ :
Περιβόλι

Μακρυρράχη - Άγιος Στέφανος

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Ομβριακή (ανταπόκριση με

λεωφορείο από 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας)

2 ΛΕΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,92 €

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
44,40 ΕΥΡΩ
ΜΕΙΟΝ 13,48

ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

30,92 ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩ

Ν
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

57
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΠΛΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ
57α

Αγριλιά Λαμίας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40,92 €
Δ.Χ.

επιβατικό
(ταξί)

ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι



14

21:50), να τροποποιηθεί σε Λουτρά Υπάτης- Μεξιάτες και προορισμό το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ
Λαμίας (17:20-21:50) προκειμένου να μεταφερθεί και ένα νέος μαθητής από Λουτρά Υπάτης
σύμφωνα με το αριθ. 180/15-09-2020 έγγραφο του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λαμίας)
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω
εκτέλεσης επιπλέον τριών χιλιομέτρων και εξακοσίων μέτρων (3,6) χιλιομέτρων καθημερινά.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 78 : 30,19 ευρώ ήτοι:
(25,16 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 5,03 προαίρεση σε ποσοστό 20 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)

ΤΜΗΜΑ 114: Το τμήμα 114, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και
προσωρινό ανάδοχο τον Φορτάτο Αντώνιο, με αφετηρία την Αμφίκλεια και προορισμό το Ειδικό
Επαγγελματικό γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι), να τροποποιηθεί σε Αμφίκλεια και προορισμό το
Ειδικό Επαγγελματικό γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι)-2ο ΕΠΑΛ Λαμίας (Καποδιστρίου) - 1ο
ΕΠΑΛ Λαμίας (Γαλανέικα) προκειμένου να μεταφερθούν επιπλέον τρείς μαθητές σύμφωνα με το
αριθ. 1028/10-09-2020 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας και το αριθ. 1082/16-09-2020 έγγραφο
του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας.
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω
εκτέλεσης επιπλέον είκοσι πέντε χιλιομέτρων (25) χιλιομέτρων καθημερινά.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 114 : 147,92 ευρώ ήτοι:
(132,08 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 15,84 προαίρεση σε ποσοστό 12 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 0,5%)

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1183

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για είκοσι ένα (21) νέα μαθητικά
δρομολόγια αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 423.314,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 191951/5813/21-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩ

Ν
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

78
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Λουτρά Υπάτης

-
Μεξιάτες 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας 2 ΜΟΣΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,19 €

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
25,16 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ 5,03

ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

30,19 ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩ

Ν
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

114
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ

Αμφίκλεια

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο
Λαμίας (Λιανοκλάδι)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
2ο ΕΠΑΛ Λαμίας (Καποδιστρίου)-

1ο ΕΠΑΛ Λαμίας
(Γαλανέικα)

4 ΦΟΡΤΑΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 147,92 €

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
132,08 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ 15,84
ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
147,92 ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι
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Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Σημαντικές καθυστερήσεις και μαθητικά δρομολόγια χωρίς
σχεδιασμό αλλά με αποσπασματικές ενέργειες. Λόγω της ευαισθησίας του θέματος θα ψηφίσουμε
ΥΠΕΡ και επαφιόμαστε στην παρακολούθηση του διαγωνισμού.”

Ο κ. Γαλάνης ζήτησε τη συναίνεση όλων να γίνουν προσπάθειες να αλλάξει ο θεσμός της έδρας
των ταξί δεδομένου ότι δημιουργούνται προβλήματα.

Ο κ. Δούρος επεσήμανε ότι υπάρχει πάντα συναίνεση των μελών αλλά εκείνα που θέτουν δεν
προχωράνε αναφέροντας “΄Εχουμε ευαισθησία για αυτά τα θέματα αλλά επί της ουσίας δεν
έχουν δρομολογηθεί οι απόψεις μας”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ότι έχει γίνει συζήτηση επανειλημμένα σε προηγούμενες
συνεδριάσεις προκειμένου να ανατραπεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο και υπάρχει συναίνεση των
μελών.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε ότι “δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων της
μετακίνησης των μαθητών. Η πολυπλοκότητα δυσκολεύει τον έλεγχο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για είκοσι ένα (21) νέα μαθητικά δρομολόγια και την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ¨Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για δύο
σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022¨, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική
άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης),
συνολικού προϋπολογισμού 423.314,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα
προαίρεσης της τάξης του 30%, (97.687,94€). Τα νέα δρομολόγια έχουν ως εξής:

Α/Α ΑΦΕΤΗΡ
ΙΑ

ΑΡ.
ΜΑΘ

ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Σ
ΔΡΟΜ. ΕΙΔΟΣ

ΑΥΤ.

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩ
Σ ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΣΗ

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩ

Σ
ΜΕΓΑΛ

Η
ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟ
Σ

ΠΟΛΕ
ΩΣ
ΜΙΚΡ
Η

ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩ

Σ
ΜΕΓΑΛ
Η ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣ
Η 30%

2020
ΝΕΟ 1

Άγιος
Γεώργιος
Τυμφρησ

τού

1

Ειδικό
Νηπιαγωγείο

Λαμίας
(Γρεβενών και
Μπελογιάννη)

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

6,00 2,00 80,00 4,00 92,00 103,96 135,15

2020
ΝΕΟ 2

Νηπιαγω
γείο
Αγίου

Γεώργίου
(ολοήμερ
ο τμήμα)

2 Μεγάλη Κάψη μονό
δρομολόγιο

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

1,00 1,00 2,00 4,50 8,50 16,38 21,29

2020
ΝΕΟ 3 Μύλοι 1

Πελασγία
(ανταπόκριση
με λεωφορείο
για Μουσικό
σχολείο
Λαμίας

μονό
δρομολόγιο

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

0,50 0,25 1,00 4,00 5,75 13,39 17,41
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2020
ΝΕΟ 4

Ράχες
(ανταπόκ
ριση απο
Μουσικό
σχολείο)

1 Μύλοι μονό
δρομολόγιο

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

0,50 0,50 6,00 6,00 13,00 20,53 26,69

2020
ΝΕΟ 5

Πανόραμ
α

Καραβομ
ύλου

2

Καραβόμυλος
(ανταπόκριση
με λεωφορείο
για Γυμνάσιο
Ραχών)

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

1,00 0,00 5,20 0,00 6,20 20,76 26,99

2020
ΝΕΟ 6

Φραντζό
μυλος 2

Δημοτικό
σχολείο
Φραντζή

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

0,00 0,00 2,40 0,00 2,40 16,96 22,05

2020
ΝΕΟ 7 Βαρδάτες 1

Νηπιαγωγείο
Νέου

Κρικέλου

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

1,00 0,00 4,00 0,00 5,00 19,64 25,53

2020
ΝΕΟ 8

Κομποτά
δες 3 Νηπιαγωγειο

Μεξιατών

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

1,40 0,00 6,00 0,00 7,40 21,98 28,57

2020
ΝΕΟ 9

Δυο
Βουνά 1

Γοργοπόταμο
ς

(ανατπόκριση
με λεωφορείο
για το 1ο
ΕΠΑΛ
Λαμίας-

Γαλανεϊκα)

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

0,00 0,00 10,40 7,00 17,40 31,88 41,44

2020
ΝΕΟ
10

19ο
Νηπιαγω
γείο

Λαμίας
(ολοήμερ
ο τμήμα)

2 Λυγαριά μονό
δρομολόγιο

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

0,50 0,50 4,00 0,00 5,00 12,34 16,04

2020
ΝΕΟ
11

Ολύμπου
4 Λαμία 1

16ο
Νηπιαγωγείο

Λαμίας
(τμήμα
ένταξης)

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 17,48 22,72

2020
ΝΕΟ
12

Καλαπόδ
ι 2

3ο
Νηπιαγωγείο
Αταλάντης

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

2,00 0,00 18,40 4,00 24,40 38,60 50,18

2020
ΝΕΟ
13

Λεύκα-
Καρυές 3

24ο χλμ
Π.Ε.Ο.
Λαμίας -
Δομοκού

(ανατπόκριση
με λεωφορείο
για το 1ο
ΕΠΑΛ
Λαμίας-

Γαλανεϊκα)

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

6,00 1,00 35,00 5,00 47,00 61,22 79,59
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Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για
την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 /2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14) και δημοσιεύτηκε με την υπ
άρ. 94449/3454/25-05-2020, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006759153)
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1184

Ο κ. Αναγνωστάκης πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων έθεσε τα εξής ερωτήματα:
1. Σε ποια εργολαβία εντάσσεται η αναγκαία παρέμβαση στο Δερβένι της Π.Ε. Εύβοιας;
2. Τι πρόκειται να γίνει με τη φοίτηση των προσφυγόπουλων στη δομή της Ριτσώνας;
3. Έχει γίνει ο καθαρισμός στα ρέματα Λειανοκλαδίου;

2020
ΝΕΟ
14

Νηπιαγω
γείο Ν.
Μοναστη
ρίου

(ολοήμερ
ο τμήμα)

1 Θαυμακός μονό
δρομολόγιο

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

1,00 0,00 10,80 0,00 11,80 18,71 24,32

2020
ΝΕΟ
15

Ν. Ικόνιο 3
Νηπιαγωγείο

Νέου
Μοναστηρίου

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

2,00 0,00 15,00 0,00 17,00 31,18 40,53

2020
ΝΕΟ
16

Καστρί 2 Νηπιαγωγείο
Γραμμένης

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

2,00 0,00 2,00 2,00 6,00 21,00 27,30

2020
ΝΕΟ
17

Πίτσι 1
2ο

Νηπιαγωγείο
Σπερχειάδας

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

4,00 1,00 22,00 15,00 42,00 57,12 74,26

2020
ΝΕΟ
18

Άνω
Καλλιθέα 1

2ο
Νηπιαγωγείο
Σπερχειάδας

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

2,00 1,00 1,00 12,00 16,00 31,82 41,37

2020
ΝΕΟ
19

Κυριακοχ
ώρι 1

Σπερχειάδα
(ανταπόκριση
με λεωφορείο
για Εσπερινό

Λύκειο
Λαμίας)

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

3,00 1,00 15,00 45,00 64,00 80,86 105,12

2020
ΝΕΟ
20

Μαρτίνο 1

Ειδικό
Δημοτικό
σχολείο

Αταλάντης

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

2,00 0,00 44,00 10,00 56,00 69,10 89,83

2020
ΝΕΟ
21

Σκάρφεια 1

Μώλος
(ανταπόκριση
με λεωφορείο

για το
Μουσικό
σχολείο
Λαμίας)

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξϊ)

1,00 0,00 9,20 0,00 10,20 24,54 31,90
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 33/15-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 33/15-09-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1185

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με
τη λειτουργία πρατηρίου καυσίμων του Λουκά Συκιώτη στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)176303/713/15-
09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά διένεξη – ιδιωτικού χαρακτήρα διαφωνία, που χρήζει
οπωσδήποτε νομικής γνωμοδότησης….
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο
του Θεοδώρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο
της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη λειτουργία πρατηρίου
καυσίμων του Λουκά Συκιώτη στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας και συγκεκριμένα, εάν
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Ν. 4439/2016, σχετικά με το νόμιμο
δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου και περαιτέρω να δοθούν οδηγίες σχετικά με τις
ενέργειες στις οποίες πρέπει προβεί η αρμόδια υπηρεσία.,

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 396,80 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 240
ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος
δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1186

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης μετά από
αίτημα του Πολύκαρπου Κωτσόπουλου σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που
έχει ανακύψει με την “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)181793/722/15-
09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά ζημιές από τροχαίο ατύχημα λόγω κακοτεχνίας και λειψής
συντήρησης του δρόμου….Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ανδριανή
Παπακώστα του Ιωάννη, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Ρήγα Κοντορήγα
7, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της
υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού
συμβιβασμού, ήτοι αν ισχύουν οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και εάν απαίτηση
κρίνεται έγκυρη και βεβαία η απαίτηση.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 160
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 38,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 198,40 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ, λόγω της φύσης του
ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να
μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

-Σύνολο αμοιβής 160 ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1187

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
με τη σύνταξη παραχωρητηρίου ακινήτου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο Ευπάλιο
προς το Δήμο Δωρίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)154367/661/15-
09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Έχουμε ήδη διαφωνήσει σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ με την παραχώρηση
του συγκεκριμένου ακινήτου, που συνδέεται με την παροχή στέγης στο αστυνομικό τμήμα της
περιοχής…..την οποία οφείλει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ήλια Βενετσάνη
του Παύλου, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Επ. Φιλοθέου 5, η οποία,
αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, λάβει
δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
να γνωμοδοτήσει σχετικά με τους απαραίτητους όρους της σύμβασης παραχώρησης και να
συντάξει σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο της “Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας”.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 396,80 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 240
ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος
δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1188

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με
αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε.” για εξωδικαστική επίλυση
διαφοράς που έχει ανακύψει με την “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)152621/656/15-
09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Να γίνει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός…. Να ορισθεί
δικηγόρος….αλλά να εξηγηθεί γιατί υπερέβη την σύμβαση προμήθειας συγκεκριμένων
ποσοτήτων τροφίμων η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
Αν ήταν αναγκαίο γιατί δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη οδός.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε “από την εισήγηση που έχουμε από τους υπηρεσιακούς δεν
κατανοούμε το βασικό λόγο διαφωνίας μεταξύ του κ. Γιαννίτση και των υπηρεσιακών,
όταν όμως διαβάζουμε την εισήγηση του κ.Γιαννίτση κατανοούμε ποιο είναι το θέμα. Αυτό
πρέπει να το λάβουν υπόψη οι υπηρεσιακοί για την πληρότητα των εισηγήσεων.Το θέμα
είναι ότι οι τιμές στις προμήθειες αυξήθηκαν. Ο κ. Γιαννίτσης πιθανόν δεν ενημέρωσε
εγκαίρως ή οι υπηρεσιακοί δεν παρακολούθησαν τη διαδικασία στην εξέλιξή της . Δεν
έγινε προέλεγχος ή ενδιάμεση αξιολόγηση του κόστους των προσφερόμενων
ποσοτήτων.Η παράταξή μου θα ψηφίσει υπέρ εφόσον ο στόχος του να λάβουν 1000
οικογένειες τρόφιμα υλοποιήθηκε. Συνεπώς ο κ. Γιαννίτσης θα πρέπει να λάβει το
υπόλοιπο ποσό που του αναλογεί.Οι υπηρεσιακοί της Φωκίδας και όλων των
Περιφερειακών Ενοτήτων είναι σκόπιμο να παρακολουθούν πλήρως την εξέλιξη των
ΤΕΒΑ τόσο από πλευράς ποσοτήτων όσο και τιμών ώστε να μην έχουμε παρόμοια
φαινόμενα.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ότι “οι υπηρεσιακοί καθώς και οι Τεχνικοί Σύμβουλοι του ΤΕΒΑ,
θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί ώστε η επιτροπή να μην επανέρχεται διορθωτικά”.

Ο κ. Δούρος επεσήμανε “λόγω της αναγκαιότητας θα ψηφίσουμε υπέρ αλλά θα πρέπει να
ξαναδούμε κατά πόσο οι υπηρεσίες και οι σύμβουλοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ευαγγελία
Λιακώνη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Στυλιανού 5,
η οποία, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης,
λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού,
ήτοι αν ισχύουν οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και εάν απαίτηση κρίνεται έγκυρη
και βεβαία η απαίτηση.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 240
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 297,60 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 160 ευρώ,
λόγω της φύσης του ερωτήματος, του οικονομικού αντικειμένου και του πλέγματος της
νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει
απάντηση στο ερώτημα.
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-Σύνολο αμοιβής 240ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1189
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 178997/5447/07-09-
2020 και 185618/5651/14-09-2020 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “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.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό.

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 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 480,481,910 1.813,51 04/25-08-2020 19SYMV004307239
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 546 341,37 51/25-08-2020 19SYMV004304773
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 129,214 914,83 222/11-08-2020 20SYMV006420300
4 ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 901,911 854,92 22/10-08-2020 19SYMV004301888

5 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΕ 32,38 1.317,57 181/23-06-2020
105Π/30-06-2020

18SYMV004221081
19SYMV004589728
19SYMV005080517
19SYMV006102252

6 ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 548,550 1.880,88 604/14-08-2020 19SYMV004302154

7 ΚΑΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 311,781 426,80 35/17/08/2020 19SYMV005207878
20SYMV006342443

8 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1008 304,02 36/17/08/2020 19SYMV005756285
9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 850,992 1.391,68 86/20-08-2020 19SYMV004382681
10 ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 973,1039,1040 1.441,93 23/27-08-2020 19SYMV004390260

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

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 571, 639 649,75 22/28-08-2020

18SYMV004276945
19SYMV005127039
19SYMV005265525
20SYMV006724600

2 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 459, 771 740,86 45/19-08-2020 19SYMV005080279
3 ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 291, 292 914,69 50/20-08-2020 20SYMV006181781
4 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 223 197,75 36/19-08-2020 19SYMV005141138
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1190

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση παράτασης σύμβασης «Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)187473/4914/15-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Διαφωνούμε με την συγκεκριμένη εργολαβία ενοικίασης προσωπικού,
που αποτελεί μορφή ιδιωτικοποίησης….
Συνεπώς διαφωνούμε και με την παράταση της σύμβασης και ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση της αριθ. 232314_6499/9-10-2018 (18SYMV003808945) συναφθείσας
σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «FANTASY CLEANING & SECURITY» παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε.Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι από 9-10-2020 έως 8-1-2021, συνολικού ποσού
11.096,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρωθεί πριν την παρέλευση του
3μήνου ή η Π.Ε.Βοιωτίας μπορεί να καταγγείλει αζημίως για αυτήν την σχετική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1191

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 186174/3143/14-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών-υλικών και
τις επισκευές για τα
ΜΕ121635 ισοπεδωτή,
ΚΥ3152 εκσκαφέα-
φορτωτή, ΚΗΥ9373
φορτηγό, ΚΗΥ9390
εκχιονιστικό, ΚΥ453
εκχιονιστικό, ΚΥ459
ισοπεδωτή, ΚΗΥ9376
φορτηγό, ΚΥ3156

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 8.483,39 486.650,99 436.302,82 41.864,78
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ισοπεδωτή, ΚΗΥ9390
Εκχιονιστικό, ΚΥ456
προωθητή, ΚΥ460
ισοπεδωτή, ΚΥ3158
προωθητή, ΜΕ93852ΙΧ
εκχιονιστικό, ΚΗΥ3753
ημιφορτηγό, ΚΗΙ4352
φορτηγό, ΚΗΥ9370
φορτηγό & ΚΗΥ9375
ημιφορτηγό, οχήματα-
μηχανήματα της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας, που
εντάσσονται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
18 «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
164/2020 απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ007260042
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών
και τις επισκευές για τα
ΜΕ121636ΙΧ φορτωτή,
ΚΥ3152 εκσκαφέα,
ΜΕ121637ΙΧ εκσκαφέα,
ΚΥ3157-ΚΥ3158-ΚΥ456
προωθητές, ΜΕ121635ΙΧ-
ΜΕ93890ΙΧ ισοπεδωτές
και ΚΗΥ9376 φορτηγό,
οχήματα-μηχανήματα της
ΔΤΕ της ΠΕΕυρυτανίας,
που εντάσσονται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
18 «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
164/2020 απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ007302131

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 20.315,47 486.650,99 444.786,21 21.549,31
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Η δαπάνη αφορά τις
υπηρεσίες συντήρησης
και επισκευής
εγκαταστάσεων (την
επισκευή της πόρτας
εισόδου της πρώην
ΔΕΣΕ, λυόμενων
πινακίδων στα Άγραφα
και την επισκευή γεφυρών
Αγ. Γεωργίου και
Μέγδοβα), έργου που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π Ε
Ευρυτανίας με τίτλο
«Αμοιβές για συντήρηση
και επισκευή κτιρίων και
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων»,
σύμφωνα με την
157/2020 απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, περί
τροποποίησης-έγκρισης
του Τεχνικού
Προγράμματος της
Π.Ε.Ευρυτανίας για το
2020.
20REQ007271343

03.071.
9899.01 Λοιπές δαπάνες 2.021,20 819.877,79 625.477,67 192.378,92

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1192

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.186792/3109/15-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Κρίνω σκόπιμο να υπάρχουν ορισμένες διευκρινήσεις και
προϋποθέσεις στην πληρωμή των υπερωριών όλων των Π.Ε. οι οποίες πρέπει να ενοποιήσουν
και τις εισηγήσεις τους. Ειδικότερα:
 Εφόσον οι δαπάνες που αφορούν το Δ τρίμηνο του 2020,προεγκρίνονται ,κρίνεται

σκόπιμο κατά την εκκαθάριση να μας δοθεί το «ημερολόγιο των μετακινήσεων» και των
συναντήσεων που θα συμμετέχουν. Πρόκειται για προβλεπόμενες υπερωρίες που
φθάνουν συνολικά τις 24.580 ευρώ και βάση του οργανογράμματος της Π.Ε. φαίνεται ότι
σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι λαμβάνουν υπερωρίες .

 Επίσης να μας αποσταλεί πίνακας των συνολικών υπερωριών που θα λάβουν το 2020
και της μισθολογικής τους κατάστασης.

 Και φυσικά είμαστε υπέρ της στήριξης των εργαζομένων στην Π.Ε. αλλά θα πρέπει να
γνωρίζουμε τον τρόπο συνεργασίας και λειτουργίες μας.

Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ τονίζοντας ότι οι υπερωρίες είναι σημαντικές για την λειτουργία του διοικητικού
προσωπικού αλλά και την αποτελεσματικότερη εργασία τους.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
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εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για τις
συναντήσεις με φορείς και συλλόγους, για την συλλογή στοιχείων για την υποβοήθηση του
έργου του Αντιπεριφερειάρχη, και για την επιμόρφωση του προσωπικού του γραφείου , που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Δ΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον
ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΑΝΤΖΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2 ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄
Τρίμηνο του 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ. Έγγραφο
112628/794/16-06-2020

τεκμηριωμένο αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη.

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

600,00

2.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης υπαλλήλων του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄
Τρίμηνο του 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ. Έγγραφο
112628/794/16-06-2020

τεκμηριωμένο αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη.

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

2.300,00

2. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια , για συμμετοχή σε συσκέψεις ή συνεργασίες με άλλες
υπηρεσίες στην έδρα ή σε άλλες περιφερειακές ενότητες ή όπου ή σε ότι οι υπηρεσιακές
ανάγκες απαιτούν , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Δ΄ τρίμηνο του Οικονομικού
Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΓΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
4 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
5 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
6 ΛΥΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
7 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
8 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
9 ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
10 ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
11 ΚΑΤΡΑΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣΕΑ
12 ΚΟΛΟΜΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣΕΑ
13 ΤΣΩΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού –

Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας
για το Δ΄ Τρίμηνο του 2020 Το
αρθμ. πρωτ. οικ. Έγγραφο
112681/1867/16-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα της

Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού.

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

1.000,00

4.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού –

Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας
για το Δ΄ Τρίμηνο του 2020 Το
αρθμ. πρωτ. οικ. Έγγραφο
112681/1867/16-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα της

Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού.

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

2.000,00

3. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ), για
εργασίες καθαρισμού οδών σε όλο του εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας ,
εργασίες καθαρισμού χειμάρρων και λοιπές εργασίες συντήρησης υποδομών σε όλη την έκταση
της ΠΕ Φωκίδας από το τμήμα μηχανολογικού την αστυνόμευση και την επίβλεψη των εργασίες
των καθαρισμού χειμάρρων , των οδών και των λοιπών εργασιών συντήρησης για συμμετοχή
σε συσκέψεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υπαλλήλους των υπόλοιπων Τμημάτων που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Δ΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό
Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4 ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
5 ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΚΑΣΤΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10 ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
11 ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
12 ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
13 ΚΑΛΗΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
14 ΜΑΛΛΙΣΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
15 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
16 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
17 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
18 ΜΠΕΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
19 ΠΛΙΑΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

5.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της

Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄
Τρίμηνο του 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ. Έγγραφο
105116/1736/05-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

1.000,00

6.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της

Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄
Τρίμηνο του 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ. Έγγραφο
105116/1736/05-06-2020
τεκμηριωμένο αίτημα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

3.500,00

4.1. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για τις
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής , που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Δ΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073
στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4 ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
5 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
9 ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10 ΚΩΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

7.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Π.Ε.

Φωκίδας για το Δ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 111218/1383/15-
06-2020 τεκμηριωμένο
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

1.000,00

ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

0715,0716,0717

4.2. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για τις ανάγκες
του τμήματος κτηνιατρικής, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Δ’ τρίμηνο του
Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους του τμήματος
Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
2 ΣΚΟΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΝΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

8.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων του
τμ. Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε.

Φωκίδας για το Δ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 111220/1384/15-
06-2020 τεκμηριωμένο

αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής .

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

800,00

9.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης υπαλλήλων του
τμ. Κτηνιατρικής στους Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής στους Π.Ε.

Φωκίδας για το Δ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ. Πρωτ. Οικ.
Έγγραφο 111220/1384/15-
06-2020 τεκμηριωμένο
αίτημα στους Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

1.600,00

5 . Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για ελέγχους-
επιθεωρήσεις Σχολές Οδηγών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
(πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια-λιπαντήρια οχημάτων, συνεργεία επισκευής και συντήρησης
οχημάτων, ΙΚΤΕΟ, ΚΤΕΛ, κ.λπ.), εκτέλεσης δρομολογίων επιβατικών μεταφορών,
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των
εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα,
νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, πραγματογνωμοσύνες ατυχημάτων,
επιχειρήσεων ως μέλη επιτροπών, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά σεμινάρια και
για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις αρμοδιότητες της υπηρεσία μας , που πρόκειται να
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πραγματοποιηθούν κατά το Δ’ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073
στους υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΤΣΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2 ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΦΛΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΚΛΑΛΥΒΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8 ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

10.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π.Ε.

Φωκίδας για το Δ΄ Τρίμηνο
του 2020 Το αρθμ. πρωτ.

οικ. Έγγραφο
106357/1296/16.06.2020

τεκμηριωμένο αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

1.000,00

11.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης υπαλλήλων της
Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π.Ε.

Φωκίδας για το Δ’ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
106357/1296/16.06.2020

τεκμηριωμένο αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών .

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

500,00

6 . Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) , για διενέργεια
ελέγχων ,επιθεωρήσεων αυτοψιών ως ελεγκτική υπηρεσία καταγραφή βιομηχανιών – βιοτεχνιών
συμμετοχή σε δράσεις του προγράμματος (ΤΕΒΑ,) για ορισμό μελών σε ΚΕΠΠΕ, σε επιτροπές
του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και σε ότι άλλο απαιτηθεί, που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Δ’ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073
στους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΚΟΝΤΟΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΒΑΪΝΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

12.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Φωκίδας για το Δ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 783/781/15-06-

2020 τεκμηριωμένο αίτημα
της Δ/νσης Ανάπτυξης

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

1.200,00

13.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης υπαλλήλων της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Φωκίδας για το Δ’ Τρίμηνο
του 2020 Το αρθμ. πρωτ.

οικ. Έγγραφο 783/781/15-06-
2020 τεκμηριωμένο αίτημα

της Δ/νσης Ανάπτυξης

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

2.500,00

7 . Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για κοινωνικές
έρευνες ,συμμετοχή σε επιτροπές, αυτοψίες ,υγειονομικούς ελέγχους, διερεύνηση λοιμωδών
νοσημάτων, εμβολιασμών , παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και σε ότι άλλο
απαιτούν οι ανάγκες της υπηρεσίας , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Δ΄ τρίμηνο
του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

14.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της
Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄

Τρίμηνο του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο
110285/521/12-06-2020

τεκμηριωμένο αίτημα της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

800,00
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

15.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της
Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄

Τρίμηνο του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο
110285/521/12-06-2020

τεκμηριωμένο αίτημα της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

800,00

8. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για εκτέλεση
υπηρεσίας ελέγχου – αυτοψίας (οι οποίες ανάγονται στον έλεγχο της τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη
λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και
δράσεων, καθώς και αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία και διαχείριση των
υδάτων).καθώς και για την παρακολούθηση σεμιναρίων, ενημερωτικών συνεδρίων Συμμετοχή
σε κλιμάκια και επιτροπές , κ.λ.π. που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Δ΄ τρίμηνο του
Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους τμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

16.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων του
τμήματος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της Π.Ε.

Φωκίδας για το Δ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο 110923/340/12-06-
2020 τεκμηριωμένο αίτημα

του τμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

220,00

17.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης υπαλλήλων του
τμήματος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της Π.Ε.
Φωκίδας για το Δ ΄ Τρίμηνο
του 2020 Το αρθμ. πρωτ.

οικ. Έγγραφο
110923/340/12-06-2020

τεκμηριωμένο αίτημα του
τμήματος Περιβάλλοντος και

Υδροοικονομίας

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

560,00
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9. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για
παρακολούθηση των δράσεων των εκχιονισμών των κατολισθήσεων κλπ φυσικών φαινομένων
συμμετοχή σε επιτροπές για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων και ότι άλλο απαιτηθεί που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Δ΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό
Φορέα 073 στους υπαλλήλους τμήματος Πολιτικής Προστασίας του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

18.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων του
τμήματος Πολιτικής

Προστασίας της Π.Ε.
Φωκίδας για το Δ΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο 110927/371//12-06-
2020 τεκμηριωμένο αίτημα
του τμήματος Πολιτικής

Προστασίας

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

500,00

19.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης υπαλλήλων
υπαλλήλων του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄

Τρίμηνο του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ. Έγγραφο
110927/371//12-06-2020

τεκμηριωμένο αίτημα του
τμήματος Πολιτικής

Προστασίας

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

1.000,00

10 . Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών/βλαβών και τακτική συντήρηση του μηχανογραφικού και
ευρυζωνικού εξοπλισμού στα κτίρια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο
Ευπάλιο Δωρίδας, για συναντήσεις εργασίας, συσκέψεις στην έδρα της Δ/νσης και σε άλλες
Περιφερειακές Ενότητες στα πλαίσια της συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα Πληροφορικής,
για συμμετοχή σε ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε ετήσια συνέδρια, ημερίδες
Πληροφορικής κ.α., που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Δ΄ τρίμηνο του Οικονομικού
Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους τμήματος Πληροφορικής του
παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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2 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

20.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών εξόδων

μετακίνησης υπαλλήλων του
τμήματος Πληροφορικής της

Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄
Τρίμηνο του 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ. Έγγραφο
106362/62/10-06-2020

τεκμηριωμένο αίτημα του
τμήματος Πληροφορικής

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το αντίτιμο των

εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η

χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη

διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η

μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός

όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

200,00

21.
02.04.073.072

1.01

Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων

στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων

εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

500,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1193

ΘΕΜΑ 10ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.186791/3108/15-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε: “ΟΧΙ ….. στην δαπάνη για φύλαξη του κτηρίου της Π.Ε λόγω COVID, με
διμηνήτη εργαζόμενο.NAI…. Στα υπόλοιπα.”

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
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1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου
ο οποίος θα
γνωμοδοτήσει
σχετικά με την
δυνατότητά

σύναψης εξώδικου
συμβιβασμού με τη

εταιρεία
«ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

LOGISTICS A.E»
Το αριθμ.

152621/656/15.09.2
020 έγγραφο της

Νομικής
Υπηρεσίας

02.04.073.087

1.01

Αμοιβές

φυσικών προ

σώπων

297,60 35.000,00 17.428,24 17.274,16

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου
ο οποίος θα παρέχει
νομική διερεύνηση
και γνώμη και θα

συντάξει
παραχωρητήριο για
ακίνητο της Π.Ε.

Φωκίδας προς τον
Δήμο Δωρίδος .Το

αριθμ. ΤΤ
154367/661/15.09.2
020 έγγραφο της

Νομικής
Υπηρεσίας

02.04.073.087

1.01

Αμοιβές

φυσικών προ

σώπων

396,80 35.000,00 17.725,84 16.877,36

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου
ο οποίος θα
γνωμοδοτήσει
σχετικά με την
δυνατότητά

σύναψης εξώδικου
συμβιβασμού με τον

Πολύκαρπό
Κουτσόπουλο» Το

αριθμ.
181793/722/15.09.2
020 έγγραφο της

Νομικής
Υπηρεσίας

02.04.073.087

1.01

Αμοιβές

φυσικών προ

σώπων

198,40 35.000,00 18.122,64 16.678,96

4.

H δαπάνη αφορά
την ανάθεση

υπηρεσιών φύλαξης
στο κτίριο του νέου
Διοικητηρίου της Π.Ε
Φωκίδας για ένα
ακόμη δίμηνο λόγο
δεύτερου κύματος

της covid 19
Πανδημίας Το αρθμ.

πρωτ.
173334/2858/31.08.
2020 πρωτογενές

αίτημα του
Τμήματος

Προμηθειών της
Π.Ε. Φωκίδας

( ΑΔΑΜ:20REC007
239558)

02.04.073.089

9.01

Λοιπές

δαπάνες και

ειδικές

αμοιβές

2.891,68 69.504,00 55.562,86 11.049,46
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35

Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό

5.

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια
μπάνερ με το
λογότυπο της

Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για το
γραφείο του

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας .
Το αρθμ. πρωτ.

175812/1271/02.09.
2020 πρωτογενές

αίτημα του
γραφείου του

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1699.

01

Λοιπές

προμήθειες
471,20 13.692,25 7.831,82 5.389,23

6.

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια

διαχωριστικών γκισέ
για τις ανάγκες του

τμήματος
Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Φωκίδας . Το
αρθμ. πρωτ.

175812/1271/02.09.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.073.1699.

01

Λοιπές

προμήθειες
595,20 13.692,25 8.303,02 4.794,03

7.

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια
σημαιών για το

Διοικητήριο της Π.Ε.
Φωκίδας . Το αρθμ.

πρωτ.
180955/1308/08.09.
2020 πρωτογενές

αίτημα του
γραφείου του

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1699.

01

Λοιπές

προμήθειες
799,95 13.692,25 8.898,22 3.994,08

8.

H δαπάνη αφορά
την επιστροφή
παραβόλων στο
Πάνο Αχιλλέα του

Κωνσταντίνου για το
λόγο ότι τα εν λόγω

παράβολά
κατατέθηκαν εκ
λάθους στην
υπηρεσία δύο

φορές. Το αρθμ.
πρωτ.

1265/θ.1/1264/10.09
.2020 Έγγραφο της
Δ/νσης Ανάπτυξης

02.04.073.3199.

01

Λοιπές

επιστροφές

εσόδων

46,00 1.500,00 698,31 755.69

9.

H δαπάνη αφορά
την επιστροφή

παραβόλων στην
εταιρεία «ΙΜΕRYS
ΒΩΞΙΤΕΣ Α.E. λόγω
μη χρήσης των

παραβόλων από την
αρμόδια υπηρεσία.
Το αρθμ. πρωτ.

1266/θ.1/1263/10.09
.2020 Έγγραφο της
Δ/νσης Ανάπτυξης

02.04.073.3199.

01

Λοιπές

επιστροφές

εσόδων

92,00 1.500,00 744,31 663,69

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
5.788,83 218.580,75 135.315,26 77.476,66
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Φορέα 071, 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

10.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
εκχιονιστικού

οχήματος για τις
ανάγκες του

μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.

Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ.183044/3299/

10.09.2020
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών

Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ007286748

2020-09-10).
Χρηματοδότηση:

ΚΑΠ

02.04.071.9779.

01

Εκτέλεση

λοιπών

έργων που

δεν

κατονομάζο

νται ειδικά

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

11.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
ελαστιχοφόρου
εκσκαφέα για τις
ανάγκες του

μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.

Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ.

182265/3280/10.09.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ007284039

2020-09-10).
Χρηματοδότηση:

ΚΑΠ

02.04.071.9779.

01

Εκτέλεση

λοιπών

έργων που

δεν

κατονομάζο

νται ειδικά

240.000,00 240.000,00 0,00 0,00

12.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια και
εγκατάσταση
εξοπλισμού

παρακολούθησης
στόλου

μηχανημάτων και
οχημάτων για τις
ανάγκες του

μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.

Φωκίδας Το αρθμ.
Πρωτ.

183060/3300/10.09.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ007286322

2020-09-10).
Χρηματοδότηση:

ΚΑΠ

02.04.071.9779.

01

Εκτέλεση

λοιπών

έργων που

δεν

κατονομάζο

νται ειδικά

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1194

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020, Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)185900/4878/15-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “ΟΧΙ… στην δαπάνη για παράταση της σύμβασης «Παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΝΑΙ… στα υπόλοιπα.”

Η κα Μπατζελή στην τοποθέτηση της διαχώρισε την θέση της σε δυο θέματα και ζήτησε
διευκρινίσεις .Ειδικότερα:
 Σχετικά με την παράγραφο 8 για την κάλυψη δαπάνης για παράταση της σύμβασης

φύλαξης των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας ,ύψους 4.500
 Δήλωσε ότι «Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ διότι εκτιμούμε ότι η φύλαξη των κτιρίων της Π.Ε.

Βοιωτίας είναι κοστοβόρα και πρέπει να επανεκτιμηθεί. Άλλωστε και ο τρέχον
διαγωνισμός δημιουργεί προβληματισμούς, όπως έχουμε αναφέρει και στην 33η Ο.Ε.»

 Σχετικά με τις Παρ.9.10.11:(με συνολικό ύψους 19.000 ευρώ).για προμήθεια υλικού και
ειδοποιητήρια πληρωμών ύδατος για άρδευση στο Κωπαϊδικό πεδίο, ζήτησε να
διευκρινισθούν τα εξής:
-Ποια ήταν η υποδομή μέχρι σήμερα και πως γινόταν οι εισπράξεις αν και γνωρίζουμε ότι
υπήρχαν καθυστερήσεις και βάση των αναφορών στον Προϋπολογισμό .
-Με τις δαπάνες αυτές κυρίως υποδομής ολοκληρώνεται το σύστημα εισπράξεων;
-Η ανταποδοτικότητα-αρδευτικά- απέναντι των γεωργών που πλήττονται από πλημμυρικά
φαινόμενα της Κωπαΐδας, διασφαλίζεται; Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ και θα ελέγχουμε την πορεία
των πληρωμών και την ανταποδοτικότητα.

Ψηφίζουμε Υπέρ και στα υπόλοιπα θέματα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι



38

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1 Επιστροφή
χρηματικού ποσού
στον
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟ , επειδή
δεν έγινε η
μεταβίβαση του
ΥΡΡ852 ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.319
9.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

55,00 8.569,00 1.715,00 6.854,00

2 Επιστροφή
χρηματικού ποσού
στη ΜΑΚΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ,
επειδή δεν έγινε η
μεταβίβαση του
ΤΑΕ 8712 ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.319
9.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

30,00 8.569,00 1.770,00 6.799,00

3 Επιστροφή
υπολοίπου
χρηματικού ποσού
στο Υπουργείο
Αγροτικής
Οικονομίαςεπειδή
δεν
χρησιμοποίήθηκε
για εξοδα της
Βαμβακοκαλλιέργει
ας , σύμφωνα με
τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.319
9.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

1.812,82 8.569,00 1.800,00 6.769,00

4 Δέσμευση ποσού
για Προμήθεια
ελαστικών
(7.000,00€ για το
2020), 14.100,00€
για το 2021) και
υπηρεσίες

02.05.071.945
9.
01

Διάφορα έργα 8.900,00 428.010,43 285.872,87 142.137,56
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επισκευής,
προσαρμογής και
ζυγοστάθμευσης
(1.900,0€ για το
2020) και
(3.800,00€ για το
2021) για τα Μ.Ε.
της Π.Ε.Β,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

5 Δέσμευση ποσού
για Προμήθεια
ελαστικών
(2.100,00€ για το
2020), 4.000,00€
για το 2021) για τα
οχήματα της
Π.Ε.Β, σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.132
1.
01

Προμήθεια
είδών

συντήρηση και
επισκευή

μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

2.100,00 21.800,00 17.800,00 4.000,00

6 Δέσμευση ποσού
(440,00€ για το
2020), (860,00€
για το 2021) για
υπηρεσίες
επισκευής,
προσαρμογής και
ζυγοστάθμευσης
για τα οχήματα της
Π.Ε.Β, σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.086
1.
01

Αμοιβές για
συντήρησης και

επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

440,00 10.000,00 7.000,00 3.000,00

7 Δέσμευση ποσού
για Προμήθεια
ελαστικών
(1.100,00€ για το
2020), 2.400,00€
για το 2021) για τα
οχήματα του
Οργανισμού
Κωπαιδας,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.542
9.
01

Λοιπές
Γεωργικές

δαπάνες (Ο.Κ)
1.100,00 1.206.493,96 1.138.543,62 67.950,54

8 Κάλυψη δαπάνης
για παράταση της
σύμβασηςφύλαξης
των κτιρίων της
Π.Ε. Βοιωτία . Η
ανάθεση είναι
απαραίτητη
δεδομένου ότι ο
διαγωνισμός που
εξελίσεται είναι στο
στάδιο του
προσωρινού
μειοδότη . Ο

02.05.073.087
9.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

4.500,00 51.905,78 42.737,82 9.167,96
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διαγωνισμός
προκηρύχθηκε
6/8/20 και κρίνεται
απαραίτητη η
απευθείας
ανάθεση λόγω
λήξης της
υπάρχουσας
σύμβασης και της
ανάγκης για την
προστασία και την
φύλαξη
των κτιριακών
εγκαταστάσεων και
την προάσπιση
της δημόσιας
περιουσίας.
Αξίζει να σημειωθεί
το γεγονός ότι με
την έλλειψη
προσωπικού και
τις ειδικές άδειες
των υπαλλήλων
λόγω του covid- 19
οι Υπηρεσίες
έχουν επιφορτισθεί
με πολύ μεγάλο
όγκο εργασιών ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

9 Προμήθεια
υπηρεσιών
λογισμικού για την
μηχανογραφική
έκδοση και
εισπραξη
λογαριασμών
άρδευσης των
αγροτεμαχίων του
Κωπαιδικού
πεδίου,για το έτος
2020 , η οποία
περιλαμβανει ,εισα
γωγή δεδομένων,
εξαγωγή
δεδομένων
αρχείου,
υπηρεσίες
παραμετροποίηση
ς, παραγωγή
κωδικών ΔΙΑΣ,
υπηρεσίες
πληροφορικής,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο
186 παρ.ΙΙΒ

02.05.073.542
9 01

Λοιπές
Γεωργικές

δαπάνες (Ο.Κ)
11.000,00 1.206.493,96 1.139.643,62 66.850,54
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1195

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 186953/5687/15-09-2020
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:

10 Πληρωμή δαπάνης
για εκτύπωση –
εμφακέλωση
ειδοποιητηρίων-
λογαριασμών
τελών άρδευσης
του Κωπαιδικού
πεδίου,για το έτος
2020, σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο
186 παρ.ΙΙΒ

02.05.073.542
9 01

Λοιπές
Γεωργικές

δαπάνες (Ο.Κ)
3.000,00 1.206.493,96 1.150.643,62 55.850,54

11 Πληρωμή δαπάνης
για αποστολή-
διανομή
ειδοποιητηρίων-
λογαριασμών
τελών άρδευσης
του Κωπαιδικού
πεδίου,για το έτος
2020. σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο
186 παρ.ΙΙΒ

02.05.073.542
9 01

Λοιπές
Γεωργικές

δαπάνες (Ο.Κ)
5.000,00 1.206.493,96 1.153.643,42 52.850,54

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 37.937,82 1.726.779,57 1.508.854,11 217.925,06

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού λόγω δικαστικής
απόφασης στην
<<ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΜΑ>>
ΑΦΜ 044306167
Έγγραφο 3460/29-07-

02.02.073.3199.0
1 Λοιπές

επιστροφές
εσόδων

2.000,00 248.224,37 2.446,50 243.777,87
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2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων,
μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:

2020 της Δ/νσης
Ανάπτυξης της ΠΕ
Εύβοιας

2

Δαπάνη για
εξωδικαστική επίλυση
διαφοράς,για την
επισκευή του
υπ΄αρ.ΧΑΟ1057 του
Α.Τ.Αλιβερίου.
Έγγραφο 37470/1073/19-
02-2020 της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0892.0
1

Δαπάνες για
δικαστικές
αποφάσεις

2.172,00 97.153,87 65.034,63 29.947,24

3

Δαπάνη για την υποβολή
δήλωσης ιδιοκτησίας
εγγραφέων δικαιωμάτων
στο Εθνικό
Κτηματολόγιο & τη
διόρθωση λανθασμένων
εγγράφων σε αυτό της
ΠΕ Ευβοίας.
Έγγραφο
180683/1128/08-09-2020
του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της
ΠΕ
Ευβοίας.

02.02.073.0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

15.000,00 156.050,70 102.410,05 38.640,65

ΣΥΝΟΛΟ 19.172,00 501.428,94 169.891,18 312.365,76

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης(έλεγχος
τροφαδοσίας,εξαγωγή
& τοποθέτηση
βαλβίδας) του
οχήματος της
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Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6146 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
108243/5296/24-8-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

86,80

2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6146 ΙΧ(βαλβίδα
πιέσεως αντλίας), 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

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

186,00 456.216,07

118.712,31

337.317,76
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1196

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για εκτός έδρας μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 ΠΕ Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 186101/5674/14-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Με βάση και την εισήγηση της Π.Ε. Φωκίδας είναι προφανές ότι
δεν υπάρχει ίδια μεθοδολογία και ενοποίηση των συστημάτων μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων
ακόμη και στην παρουσίαση των υπερωριών. Θέμα που πρέπει να επιλυθεί άμεσα, διότι μπορεί
να έχουμε 5 Περιφερειακές Ενότητες αλλά η Αναθέτουσα Αρχή που εγκρίνει είναι ΜΙΑ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για εκτός έδρας μηνός Οκτωβρίου 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
168208/5294/24-8-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 272,80 456.216,07 118.712,31 337.317,76

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0719

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0721

1

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0719.
01

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

250,00
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2

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 260,00

3

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

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

450,00

4

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 3.050,00

5

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0719.
01

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

650,00

6

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 675,00

7

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

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

200,00

8

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 210,00

9

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719.
01

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

100,00

10

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 50,00

11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

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

3.120,00

12

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 2.080,00

13

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

02.01.073.0719.
01

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

200,00

14

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

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 210,00

ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι



46

15

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

02.01.073.0719.
01

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

300,00

16

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

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 310,00

17 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

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

550,00

18 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 665,00

19

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719.
01

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

2.350,00

20

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 1.110,00

21

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

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

150,00

22

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 155,00

23

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719.
01

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

300,00

24

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 310,00

25

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

02.01.073.0719.
01

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

350,00

26

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

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 365,00

27

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0719.
01

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

100,00
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28

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 100,00

29

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0719.
01

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

100,00

30

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 100,00

31

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0719.
01

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

100,00

32

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 105,00

33

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0719.
01

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

400,00

34

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 330,00

35

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας - ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0719.
01

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

150,00

36

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 155,00

37

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0719.
01

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

150,00

38

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 155,00

39

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 02.01.073.0719.
01

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

50,00

40

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 50,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1197

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185491/5660/15-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

41

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0719.
01

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

500,00

42

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό 300,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 10.520,00 10.745,00

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την παροχή
υδραυλικών εργασιών
επισκευής & συντήρησης
των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες
της Π.Ε. Φθιώτιδας
(ΚΕΔΔΥ, Υψηλάντη 1,
Λ.Καλυβίων 2, Βενιζέλου
1)

Έγγραφο
185323/11033/14-9-2020
Γενική Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγρ.
Περιβ.& Υποδομών

02.01.073.0851.
01

Αμοιβές για
συντήρηση &
επισκευή

κτιρίων γενικά
1.000,00 8.308,98 4.250,00 4.058,98

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(σχετικά με την λειτουργία
πρατηρίου καυσίμων
Λουκά Συκιώτη)

Έγγραφο 176303/713/15-
9-2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
396,80
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1198

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε συνολικά επί των θεμάτων των μαθητικών δρομολογίων(θέμα
15ο 16ο 17 ο και 18ο), επισημαίνοντας:
 Τις συζητήσεις για την συντονισμένη μεταφορά των μαθητών και την σημερινή κατάσταση

που ενώ έχουν αρχίσει τα μαθήματα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και γίνεται επίκληση
και προσφυγή στις αυξημένες αρμοδιότητες του περιφερειάρχη,(άρθρο 159 του 3852)

 Τις διαφορετικές προσεγγίσεις επίλυσης των διαγωνιστικών διαδικασιών για τους
προσωρινούς αναδόχους από τις ΠΕ και την εφαρμογή του Νόμου και ειδικά του αρ. 33 του ν.

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(σχετικά με τη νομιμότητα
πληρωμής συμβασιούχων
του προγράμματος
CHIMERA )

Έγγραφο 175496/710/15-
9-2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
396,80 130.000,00 87.094,48 42.905,52

4

Δαπάνη χορήγησης νέας
παροχής ισχύος του
έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ
ΙΝΑΧΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-
ΜΑΡΜΑΡΩΝ Ν.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”

Έγγραφο 178675/10586/7-
9-2020 Δ/νση Τ.Ε.

20REQ007226242 2020-08-
27

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

293,21

5

Δαπάνη για απολύμανση
των χώρων των νέων
κτιρίων Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας (covid-19)

Έγγραφο 179521/15243/7-
9-2020 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

20REQ007262550 2020-09-
04

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.900,00 277.571,31 225.727,03 51.844,28

6

Δαπάνη επιστροφής
ποσού στην κ. Ψωρομίτα
Παγώνα το οποίο εκ
παραδρομής κατατέθηκε
σε λογαριασμό της Π.Σ.Ε.

Η από 14/9/2020 αίτηση
της ανωτέρω

02.01.073.3199.
01 100,00 67.330,29 43.336,03 23.994,26

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 4.086,81
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4713/2020 (147 Α΄) όπου η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως
τις 30.6.2021, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2020. Στην
περίπτωση της Φθιώτιδας- θέμα 18ο περί Παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας- για την αντιμετώπιση του μεταβατικού σταδίου της
διαγωνιστικής διαδικασίας κάλυψε τις ανάγκες των προσωρινών αναδόχων αλλά και την
ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών με τον Νόμο. Θέση που δεν ακολουθήθηκε από την
Π.Ε. Βοιωτίας αλλά και σε εκείνες τις περιοχές με άγονους διαγωνισμούς που προκύπτουν
διαχρονικά .

 Την ύπαρξη πολλών άγονων δρομολογίων όπου στις περιοχές αυτές δεν έχουν μεταφερθεί οι
μαθητές ενώ έχει αρχίσει το σχολικό έτος και την ευθύνη την φέρει πλήρως η Περιφερειακή
Αρχή ,που σε καμία περίπτωση η μη συμμετοχή των μαθητών στο σχολείο δεν μπορεί να
αντικατασταθεί με το οικογενειακό επίδομα

Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν μπόρεσε να δώσει μια συνολική και
ασφαλή λύση στην μεταφορά των μαθητών και δη σε μια περίοδο δύσκολη για τα ίδια τα παιδιά
αλλά και για τους γονείς αυτών.

ΘΕΜΑ 15ο:Επικύρωση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 182798/3090/9-9-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 4/8-9-
2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη
2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο
και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187418/3153/15-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 182798/3090/9-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού που αφορά:

1. Την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 4/8-9-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
/Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 για τον
Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και
για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

2. Υπέρ της κατακύρωσης, ως τελευταίων μειοδοτών του διαγωνισμού για το έργο:
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των
σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που
προέκυψαν», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των παρακάτω
οικονομικών φορέων, ανά τμήμα και δρομολόγιο, ως εξής:
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ΟΜΑΔΑ Β:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Δ2,Δ3,Δ4,Δ5,Δ7,Δ8,Δ11,Δ12,Δ13,Δ14,Δ15)
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Δ2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΓΚΙΑ
ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΑΣ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ. 22,58 1 22,35 180 ΣΒΑΡΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δ3 ΓΡΑΝΙΤΣΑ
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β1
“ΛΗΜΕΡΙ –
ΓΡΑΝΙΤΣΑ” ΕΝΑΣ (1)
ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟ
ΛΗΜΕΡΙ ΠΡΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ.

13,99 0 13,99 180 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΗΜΕΡΙ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ 22,58 0 22,58 180 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ5 ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ 19,74 0 19,74 180 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Δ7 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΑΓΡΑΦΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ 37,17 1 36,80 180 ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ 8,47 0 8,47 180 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ11 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ 18,49 1 18,31 180 ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ12 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΕΕΕΕΚ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

53,34 0,5 53,07 175
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ59,51 0,5 59,21 5

Δ13 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

25,62 0,5 25,49 175
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ28,39 0,5 28,25 5

Δ14 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ

12,81 0,5 12,75 175
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ13,50 0,5 13,43 5

Δ15 ΛΗΜΕΡΙ Δ.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ &
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ 28,21 0 28,21 180 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1199
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ΘΕΜΑ 16ο:Επικύρωση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 184161/3117/15-9-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, με θέμα: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5/10-9-
2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη
2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών 2020-2021 και 2021-2022» και αφορά
την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188899/3166/16-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 184161/3117/15-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού που αφορά:

α. την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5/10-9-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
/Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 για τον
Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 και 2021-2022» και αφορά
την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε..

β. Υπέρ της κατακύρωσης, ως τελευταίων μειοδοτών του διαγωνισμού για το έργο:
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των
σχολικών ετών 2020-2021 και 2021-2022», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, των παρακάτω οικονομικών φορέων, ανά τμήμα και δρομολόγιο, ως εξής:
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ΟΜΑΔΑ Γ:ΤΜΗΜΑTA ΜΙΚΡΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ1)
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Γ.1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΕΠΙΑΝΑ-ΙΤΕΑ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1200
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ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση παράτασης της εκτέλεσης συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2020
μέχρι τις 30-6-2021, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147/29-7-2020), Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187466/3154/15-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 184740/3126/11-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού, με θέμα: «Παράταση της εκτέλεσης συμβάσεων
που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2020 μέχρι τις 30-6-2021, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.
4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147/29-7-2020)»

2. Παρατείνει την εκτέλεση των παρακάτω συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2020
μέχρι τις 30-6-2021, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. Ν.4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147/29-7-
2020) ως εξής:
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ΑΦΕΤΗ
ΡΙΑ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙ
Α

ΑΠΟΖΗΜΙ
ΩΣΗ (άνευ
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Β.2
ΝΕΟ

ΑΡΓΥΡΙ

Δ.Σ.
ΔΑΦΝΟΥΛ

ΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 3

17,13 177 ΜΩΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙ
ΩΤΗΣ

175/2018
,

56/2019

(2.16
Δρομολό
γιο)

17,86

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

3 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1201

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 184457/5622/14-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΡΙ7ΛΗ-Π9Θ) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης παρατάσεων συμβάσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188645/5740/16-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – 2η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ : Η
έλλειψη συντονισμού και ενιαίου τρόπου αντιμετώπισης του ζητήματος των μαθητικών
μετακινήσεων…..δημιούργησε μια εικόνα εντυπωσιακής πολυπλοκότητας, που δεν επιτρέπει
κανέναν ουσιαστικό έλεγχο….
Στο εξής δεν θα αποδεχτούμε καμιά συζήτηση αν δεν εντάσσεται σε ενιαία μέθοδο που θα
χρησιμοποιούν όλες οι Περιφερειακές ενότητες.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη υπ’ αριθμ. 184457/5622/14-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΡΙ7ΛΗ-Π9Θ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης παράτασης των παρακάτω συμβάσεων
μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020 και αφορούν δρομολόγια που
προέκυψαν μετά την αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διακήρυξη (Νο 10), σύμφωνα με τα σχετικά
έγγραφα των σχολείων και το αρ. 33 του ν. 4713/2020. Η παράταση θα ισχύει μέχρι την
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων μετά από σχετική προκήρυξη που θα περιλαμβάνει και τα
συγκεκριμένα δρομολόγια και όχι πέραν της 30-06-2021, ως εξής:

Α} Την με ΑΔΑΜ: 17SYMV001922012 σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε στις 06/09/2020 (ΑΔΑΜ:
19SYMV005529239) του κ. Τζαβέ Βασιλείου για το δρομολόγιο 96 του αριθ. 2346/28-04-2017
ανοικτού-διεθνή-ηλεκτρονικού διαγωνισμού (17PROC006120503) της Π.Ε. Φθιώτιδας, με
ημερήσιο κόστους 65,45 ευρώ με αφετηρία το Μαρτίνο και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό
σχολείο Αταλάντης, προκειμένου να μεταφερθεί μία μαθήτρια με ειδικές ανάγκες.
(Σχετ. το αριθ. 27/04-09-2020 έγγραφο του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Αταλάντης).

Β} Την με ΑΔΑΜ:19SYMV004436158 σύμβαση του κ. Αλαμάνη Ηλία για το δρομολόγιο 2018
ΝΕΟ 34 της αριθ. 9795/21-12-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης (18PROC004254779 2018 12
21) της Π.Ε. Φθιώτιδας, με ημερήσιο κόστος 41,92 ευρώ με αφετηρία τις Καρυές Δομοκού και
προορισμό το Δομοκό (ανταπόκριση με λεωφορείο για το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας, προκειμένου να
μεταφερθούν δύο μαθητές που θα φοιτήσουν στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας το σχολικό έτος 2020-2021.
(Σχετ. το αριθ. 1028/10-09-2020 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας).

Γ} Την με ΑΔΑΜ:17SYMV001918212 σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε στις 06/09/2020 (ΑΔΑΜ:
19SYMV005529098), του κ. Καμήτσου Νικολάου για το δρομολόγιο 36 του αριθ. 2346/28-04-
2017 ανοικτού - διεθνή - ηλεκτρονικού διαγωνισμού (17PROC006120503) της Π.Ε. Φθιώτιδας,
με ημερήσιο κόστους 16,82 ευρώ με αφετηρία τη Λεύκα- Ν. Μάκριση και προορισμό τα
Μεταλλεία Ομβριακής (ανταπόκριση με λεωφορείο για το 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας - τροποποίηση σε 1ο
ΕΠΑΛ Λαμίας), προκειμένου να μεταφερθεί μία μαθήτρια από Λεύκα που θα φοιτήσει στο 1ο
ΕΠΑΛ Λαμίας το σχολικό έτος 2020-2021.
(Σχετ. το αριθ.1028/10-09-2020 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1202

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού - κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των
υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού
προϋπολογισμού 27.680,60€ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187831/5703/15-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) το υπ’ αριθμ. 2/31-8-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 27.680,60€ που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα προσωρινού μειοδότη.
β) την επιπλέον προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και συγκεκριμένα 28 μπουφάν και 28
γαλότσες, μερικής δαπάνης 1.540,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η εν λόγω επιπλέον
ποσότητα αντιστοιχεί σε ποσοστό κάτω του 30% της προσφερόμενης συνολικής τιμής.
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2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό , στην επιχείρηση “ΑΛΩΣ ΑΕΒΕ” (ΑΦΜ: 0*******7,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά), η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής
άποψης, ήτοι συνολικό ποσό 22.521,00€ με ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής:

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. Ποσότητα

Τιμή
μονάδας (€)
με ΦΠΑ

Μερική

Δαπάνη (€) με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α’

1 1.1

ΓΑΝΤΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 311 1,40 435,40

2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 51 1,80 91,80

3 1.3

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 204 0,80 163,20

4 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 40 1,80 72,00

5 1.5

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ Κουτί των 100 13 8,00 104,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 866,40

ΟΜΑΔΑ Β΄

6 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 Τεμάχ. 174 3,00 522,00

7 2.2

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 Τεμάχ. 36 25,00 900,00

8 2.3

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΒΕΚ2Ρ3 Τεμάχ. 1 70,00 70,00

2.4 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Κουτί των 50 5 6,00 30,00

9
2.5

ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 106 8,50 901,00

10

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ζεύγη 121 7,00 847,002.6

11 2.7

ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ζεύγη 17 4,00 68,00

12 2.8

ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ GOGGLES Ζεύγη 16 6,00 96,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1203

13 2.9

ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Ζεύγη 4 4,80 19,20

14
2.10

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ/ΩΤΟΑΣΠΙ

ΔΕΣ Τεμάχ. 50 0,50 25,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 3.478,20

ΟΜΑΔΑ Γ'

15 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ Τεμάχ. 325 2,80 910,00

16 3.2

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ

BASEBALL Τεμάχ. 13 2,00 26,00

17 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 149 21,50 3.203,50

18 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 118 3,20 377,60

19 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 130 20,00 2.600,00

20 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 54 15,00 810,00

21 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 100 42,00 4.200,00

22 3.8

ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ Τεμάχ. 2 10,00 20,00

23 3.9

ΣΤΟΛΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ

ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ Τεμάχ. 1 65,00 65,00

24 3.10 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 Ζεύγη 176 23,00 4.048,00

25 3.11

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ Ζεύγη 1 24,00 24,00

26 3.12 ΓΑΛΟΤΣΕΣ Ζεύγη 131 13,00 1.703,00

27 3.13 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ Τεμάχ. 12 3,00 36,00

28 3.14 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ Τεμάχ. 8 15,00 120,00

29 3.15 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Τεμάχ. 2 7,90 15,80

30 3.16
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Κουτί των 100
5 3,50

17,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ 18.176,40

ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΕΣ Α+Β+Γ) 22.521,00€
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ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη “Προμήθεια ανταλλακτικών, φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και
συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 258.818,70€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 173641/5404/08-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4/31-8-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και συντήρηση-
επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 258.818,70€ με Φ.Π.Α., που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων προσωρινών μειοδοτών.
2.Κηρύσσει τους κάτωθι προσωρινούς αναδόχους ως έκπτωτους, για τους λόγους που
αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό του πρακτικού της επιτροπής:
 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, για τα τμήματα 7,23,24 και 25
 ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ, για το τμήμα 4
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, για το τμήμα 16
 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, για το τμήμα 26
 ΜΠΡΑΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, για τα τμήματα 14 και 15
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, για τα τμήματα 12 και 6
 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., για τα τμήματα 20, 21 και 27
3.Εγκρίνει την μερική κατάπτωση υπέρ της Αναθετουσας Αρχής την εγγύηση συμμετοχής του
οικονομικού φορέα “ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, που είχε προσκομισθεί, ποσού 232,26€ (Νο.
4203/25-6-2020, Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων).
4. Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της Αναθετουσας Αρχής της εγγυητικής συμμετοχής της
εταιρείας “ΝΙΚ. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ”, που είχε προσκομισθεί, ποσού
129,03€ (Νο. 850ILG2080633, Τράπεζα Πειραιώς).
5. Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της Αναθετουσας Αρχής την εγγύηση συμμετοχής του
οικονομικού φορέα “ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ“, που είχε προσκομισθεί, ποσού 112,90€
(Νο. 754/7014724, Τράπεζα Εθνική).
6. Εγκρίνει την μερική κατάπτωση υπέρ της Αναθετουσας Αρχής την εγγύηση συμμετοχής του
οικονομικού φορέα “ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ“, που είχε προσκομισθεί, ποσού 48,39€ (Νο.
4209/26-6-2020, Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων).
7. Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της Αναθετουσας Αρχής την εγγύηση συμμετοχής του
οικονομικού φορέα “ΜΠΡΑΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ“, που είχε προσκομισθεί, ποσού 88,72€ (Νο.
4229/30-6-2020, Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων).
9. Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της Αναθετουσας Αρχής την εγγύηση συμμετοχής του
οικονομικού φορέα “ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, που είχε προσκομισθεί, ποσού 892,26€
(Νο. 8108/29-6-2020. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων).

10. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη για το τμήμα 20, την εταιρεία “Λάσπας Φίλτρα ΕΠΕ”,
ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι:

Α/Α Προμηθευτής ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1 ΛΑΣΠΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΕ
ΤΜΗΜΑ 20:

Προμήθεια φίλτρων
για Μηχανήματα

Έργου και Φορτηγά

42.675,60€ 61,43% 13.275,66€ 16.461,82€

ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι



60

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της διακήρυξης,
που θα υποβάλει 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..

11. Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την “Προμήθεια
ανταλλακτικών, φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων -
φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, συνολικού
προϋπολογισμού 258.818,70€ με Φ.Π.Α., στους κάτωθι προμηθευτές, σύμφωνα με την
προσφορά τους:

Α/Α Προμηθευτής ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1 ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ 11:
Επισκευή και
συντήρηση αντλιών
πετρελαίου για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά

4.000,00€ 10% 2.903,22€ 3.600,00€

2 ΑΘ. ΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ

ΤΜΗΜΑ 1:
Προμήθεια
ανταλλακτικών για
μηχανήματα έργου-
Συνεργείο

30.000,00€ 13% 21.048,39€ 26.100,00€

ΤΜΗΜΑ 5:
Προμήθεια
ανταλλακτικών για
αλατιέρες

7.000,00€ 13% 4.911,29€ 6.090,00€

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΤΜΗΜΑ 2:
Επισκευή και
συντήρηση -
Μηχ/των Έργου -
Συνεργείο

9.000,00€ 10% 6.532,25€ 8.099,99€

4
ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-
ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΕ

ΤΜΗΜΑ 8:
Προμήθεια
ανταλλακτικών
εξατμίσεων για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά

5.000,00€ 15% 3.427,42€ 4.250,00€

ΤΜΗΜΑ 9:
Επισκευή και
συντήρηση
εξατμίσεων για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά

2.000,00€ 11% 1.435,48€ 1.780,00€

5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ

ΤΜΗΜΑ 3:
Προμήθεια
ανταλλακτικών για
φορτηγά

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

ΤΜΗΜΑ 10:
Προμήθεια
ανταλλακτικών
αντλιών πετρελαίου
για Μηχανήματα
Έργου και Φορτηγά

10.000,00€ 23,6% 6.161,29€ 7.639,39€
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ΤΜΗΜΑ 22:
Προμήθεια
ανταλλακτικών για
οχήματα- Συνεργείο

14.000,00€ 23,6% 8.625,80€ 10.696,00€

6
BRIΝX ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ 6:
Προμήθεια
ανταλλακτικών για
Ηλεκτρολόγο σε
φορτηγά, μηχ.
Έργου

8.500,00€ 12% 6.032,26€ 7.480,00€

ΤΜΗΜΑ 17:
Προμήθεια
ανταλλακτικών
φρένων για
Μηχανήματα Έργου
και Φορτηγά

9.000,00€ 12% 6.387,09€ 7.919,99€

ΤΜΗΜΑ 27:
Προμήθεια
μπαταρίες για
Οχήματα

1.080,00€ 30% 609,68€ 756,00€

12. Κηρύσσει ως άγονα τα τμήματα 4, 6, 7,12, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, λόγω αποκλεισμού
των προσφερόντων/συμμετεχόντων καθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν
δεν ήταν πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη.
13. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση και εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ.2 του Ν.4412/2016 για τα τμήματα 4,6,7,12,14,15,16, 21, 23, 24, 25, 26 που ήταν άγονα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1204

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για
την “Προμήθεια και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, ενός Μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA,
τάσεως 20/0,4 kV, για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής Βίστριζας”, συνολικού ποσού 30.000,00€
με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 179419/5537/15-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/7-09-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για
την “Προμήθεια και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, ενός Μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA,
τάσεως 20/0,4 kV, για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής Βίστριζας”, συνολικού ποσού 30.000,00€
με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και
στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2. Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων “Ε.ΒΙ.ΑΡ. Α.Ε.” και “Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ
Α.Ε.Β.Ε.”, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό του πρακτικού της
επιτροπής.
3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την επιχείρηση “VPOWER - Γ.
ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (ΑΦΜ: 9*******6, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας), η οποία πρόσφερε την πιο
συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, ήτοι συνολικό ποσό 22.940,00€.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 3.2 της διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. που θα υποβάλει ο ανωτέρω
οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από την Υπηρεσία .
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1205

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου
Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επίνιανα» , και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού
2.800.000,00€ με ΦΠΑ , Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 181836/2677/09-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Οι προσφορές ήταν ομαλές χωρίς μεγάλες διαφορές ,οπότε πρέπει
να εξετάσθηκαν και τα επιμέρους τεχνικά θέματα για να εφαρμοστεί η μέση έκπτωση. Βάση του
άρθρο 95 και παρ.2α ως Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να έχουμε πίνακα με τις επιμέρους εκπτώσεις
των οικονομικών προσφορών. Να μας δοθούν για να έχουμε πλήρη γνώση.

Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ εφόσον μας δόθηκε το πλήρες πρακτικό της Επιτροπής.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/20-05-2020 (ολοκληρώθηκε στις 20-08-2020) Πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επίνιανα»
προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με ΦΠΑ , Π.Ε. Ευρυτανίας.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο του εν λόγω έργου την εργοληπτική επιχείρηση «3Κ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννέα και πενήντα τοις εκατό
(49,50%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1206

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού Ι - Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και
αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Μανδήλω από φερτά
υλικά»,προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 184955/3330/11-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι:
 “Οικονομικές προσφορές όπου οι 3 πρώτες δεν είχαν διαφορές σημαντικές.
 Εγκρίνεται ο μειοδότης με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (63,51%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και με
τη σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών να διαμορφώνεται ως εξής :Η έκπτωση
είναι πολύ μεγάλη και να επισημανθεί ότι δεν αναφέρεται στην εισήγηση πως
διαμορφώνεται τελικά το κόστος του έργου.

 Επιλογή βάση της μέσης τεκμαρτής έκπτωσης-άρθρο 95 του 4412/2016-, οπότε είναι
σκόπιμο να έχουμε πλήρη ανάλυση και να μην ψηφίζουμε ένα πανομοιότυπο κείμενο
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ με την προϋπόθεση να μας αποσταλεί το πλήρες πρακτικό της Διαγωνιστικής
Επιτροπής.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/03-09-2020 πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και
αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρέματος Μανδήλω από φερτά
υλικά»,προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91723
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον “ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ”, με
Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 163796 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΕΞΗΝΤΑ
ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (63,51%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1207

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο
«Βελτίωση οδικής ασφαλείας Δ.Ε. Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου προϋπολογισμού 930.000.00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185500/2741/14-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/08-09-2020(ολοκληρώθηκε 10-09-2020) Πρακτικό του ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφαλείας Δ.Ε. Καρπενησίου και Δ.Ε.
Ποταμιάς»προϋπολογισμού 930.000.00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο για το εν λόγω έργο την εργοληπτική επιχείρηση
«ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα δύο και τριάντα δύο τοις εκατό
(52,32%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1208

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο
«Βελτίωση οδικής ασφαλείας Δ.Ε. Αγράφων και Δ.Ε. Βίνιανης» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου, προϋπολογισμού 930.000.00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185524/2742/14-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/09-09-2020(ολοκληρώθηκε 14-09-2020) Πρακτικό του ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφαλείας Δ.Ε. Αγράφων και Δ.Ε.
Βίνιανης» , προϋπολογισμού 930.000.00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο για το εν λόγω έργο την εργοληπτική επιχείρηση
«ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα
επτά και ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (47,84%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1209

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών κατασκευή
τεχνικών Τροβάτο-όρια νομού», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προϋπολογισμού
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64.000.00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185553/2743/14-09-2020

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/11-09-2020 Πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση
βλαβών κατασκευή τεχνικών Τροβάτο-όρια νομού», προϋπολογισμού 64.000.00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη την επιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΔΕ», με
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1210

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού ποταμού και αποκατάστασης -
υποέργο 2»προεκτιμώμενης αμοιβής 421.050,85 € (με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.),Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4228/187024/15-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή δήλωσε τα εξής:

 Είχαμε ζητήσει εξηγήσεις στην 23η ΟΕ στις 23-06-20για θέματα που άπτονται τόσο την
διενέργεια μελέτης, τον φορέα αλλά και ενημέρωση για το εκλεκτικό ρόλο της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και των επιβαλλόμενων προστίμων και δεν λάβαμε ΚΑΜΜΙΑ απάντηση. Η
ΠΕ έχει επιλέξει να πορεύεται μόνη της χωρίς να παρουσιάζει ολοκληρωμένο σχεδιασμό
των αναπτυξιακών πολιτικών μεταξύ των οποίων και ο Ασωπός, των ελεγκτικών της
διαδικασιών στην προστασία του Περιβάλλοντος και Υδάτων.

 Επαναλαμβάνουμε την αιτιολόγηση ψήφου μας βάση της εισήγησης μας στην 23η ΟΕ
θέμα 6ο ,που είχε αποσταλεί σε όλα τα μέλη της ΟΕ και ειδικότερα τις παρ.:
10.Πριν ακόμη αρχίσει οποιαδήποτε ενέργεια, να επανεξεταστούν όλες οι αδειοδοτήσεις
βιομηχανιών, ιδιαίτερα εκείνες που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο (Α1).
11.Σε όλες της επιτροπές παρακολούθησης απουσιάζει η επιτροπή περιβάλλοντος της
περιφέρειας. Δεν θα έπρεπε να έχει λόγο ο κύριος πολιτικός φορέας, εγγυητής της
νομιμότητας αλλά και του περιβαλλοντικού κεκτημένου υπέρ των πολιτών μας;
12.Η ΟΧΕ Ασωπού είναι ένα από σημαντικά έργα στην ΠΣΤΕ με εθνική εμβέλεια σε
θέματα περιβάλλοντος, προστασίας δημόσια υγείας και βιομηχανικής πολιτικής .Η
καθυστέρηση της επηρεάζει και την εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής ζώνη των
Οινοφύτων, έργο που έχει καθυστερήσει και για το οποίο πρέπει να διευκρινισθεί η
συνολική του χρηματοδότηση και ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αναβληθεί και να συζητηθεί στα πλαίσια των πολιτικών ΟΧΕ Ασωπού, με
συνεργασία και των συναρμόδιων επιτροπών.

Ψηφίζουμε όπως και στην 23η ΟΕ:
Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ στο σημείο Α του τίτλου του θέματος
Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ στο σημείο Β
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Έχοντας διαφορετική αντίληψη για την διερεύνηση της ρύπανσης του
Ασωπού ποταμού, που είναι κρατική υποχρέωση και ευθύνη…..
Επειδή έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα και να μην συνδέεται με τις επιλογές της Περιφέρειας για
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ στην περιοχή…. Να μην εμπεριέχεται στον σχεδιασμό για αλλαγή
χρήσης της γης και την παράδοση της στην εκμετάλλευση του μεγάλου κεφαλαίου

Είχαμε ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ το έργο ….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και αυτή την φάση της
διαγωνιστικής διαδικασίας.”

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Δούρος ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/14-09-2020 πρακτικό, που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών
κατακύρωσης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 90624, για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διερεύνησης ρύπανση Ασωπού ποταμού και
αποκατάστασης -υποέργο 2»προεκτιμώμενης αμοιβής 421.050,85 € (με Απρόβλεπτα και
Φ.Π.Α.),Π.Ε. Βοιωτίας
2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με α/α προσφοράς 158813 και ποσοστό έκπτωσης 66,20%, ήτοι σύνολο
προσφοράς άνευ Φ.Π.Α. 114.770,31 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1211

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση του έργου
“Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας ΤΜ. από ΧΘ. 8+120 έως ΧΘ. 11+627,25
- Αποκατάσταση κατολίσθησης ”» προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187165/11158/15-09-
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. Ι/12-08-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση του έργου
“Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ - Πορθμείο Γλύφας ΤΜ. από ΧΘ. 8+120 έως ΧΘ. 11+627,25
- Αποκατάσταση κατολίσθησης ”», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91145.
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: “ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 162040 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης σαράντα τέσσερα και τρία εκατοστά τοις εκατό (44,03%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1212

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση ισόπεδου τετρασκελούς
κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου στο Νομό Φωκίδας», προϋπολογισμού
865.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187495/3367/15-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Ι/21-08-2020(ολοκληρώθηκε 14-09-2020) Πρακτικού Ι Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου:«Βελτίωση ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου στο
Νομό Φωκίδας», προϋπολογισμού 865.000,00€ με ΦΠΑ , με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 91670
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΦΟΙ Ο.Ε.’’, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 162535 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (44,97%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1213

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ψαχνά – Πολιτικά - Νεροτριβιά»
του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 910.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172313/5413/15-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανέφερε:
 Δεν αναφέρεται το τελικό κόστος μετά την έκπτωση και γενικά να αναφέρεται στις εισηγήσεις

που καλούμαστε να εγκρίνουμε
 Η δημοπράτηση του έργου έχει γίνει περίπου πριν κάτι μήνες, πριν τις καταστροφικές

πλημμύρες και χρηματοδοτείται από τις επαναλαμβανόμενες δράσεις. Ερωτώ, δεν
επηρέασαν οι πλημμύρες την περιοχή και την εργολαβία του συγκεκριμένου έργου το οποίο
στηρίχθηκε σε μελέτες όχι με την βαρύτητα της πλήρους καταστροφής. Εάν ο εργολήπτης
δεν μπορέσει να καλύψει πλήρως το έργο το μετά τις πλημμύρες πως θα τον καλύψουμε; Με
συμπληρωματική σύμβαση; Από τα απρόβλεπτα; Οι εργασίες του έργου αυτού θα ληφθούν
υπόψη στην συνολική πρόταση των 74,5 εκ.ευρώ ,θα επανεξεταστούν ώστε να υπάρχει
συμπληρωματικότητα και μη απώλεια πόρων; Και φυσικά το έργο είναι απαραίτητο αλλά
υπάρχει ελλιπής παρουσίαση του συσχετισμού των έργων μετά τις πλημμύρες, με την Ο.Ε.
απλώς να καλείται να εγκρίνει.

Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ με το σκεπτικό του σχεδιασμού των έργων και της συμπληρωματικότητας
τους

Ο κ. Σιαλμάς επεσήμανε ότι: “καλό θα ήταν να έχουμε ενημέρωση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες
για τα έργα που είχαν δημοπρατηθεί στις περιοχές που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες
καθώς και για τα συμπληρωματικά έργα που γίνονται μετά τις καταστροφές”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε “επειδή έχω περπατήσει τον εν λόγω επαρχιακό δρόμο Ψαχνά-
Πολιτικά -Νεροτριβιά όντως χρήζει παρεμβάσεων και αποκατάστασης.Οφείλει να διευκρινίσει ο κ.
Πρόεδρος εάν αυτό το έργο επικαλύπτεται με εκείνο που είναι στο τεχνικό πρόγραμμα
αποκατάστασης από τη θεομηνία που έπληξε την εν λόγω περιοχή”

Ο κ. Δούρος πρότεινε το εν λόγω έργο να προχωρήσει και οτιδήποτε άλλο προκύψει να μπει σε
άλλη διαδικασία.

Ο Πρόεδρος ανέφερε “το έργο είναι απαραίτητο να προχωρήσει.Τα απρόβλεπτα είναι κομμάτι
μέσα στη σύμβαση κάθε έργου.Δεν μιλάμε για συμπληρωματική σύμβαση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. ΙΙ/09-09-2020(ολοκληρώθηκε 15-09-2020) Πρακτικό Ελέγχου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση
επαρχιακής οδού Ψαχνά – Πολιτικά - Νεροτριβιά» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας» προϋπολογισμού 910.000,00€ με ΦΠΑ με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90186
2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 153834 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα και εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (50,74%) επί
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1214

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση Πρακτικού Ι - Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και
καθαρισμός Μόρνου ποταμού» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187572/3368/15-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και πρότεινε να παραπεμφθεί το θέμα στο
Τεχνικό Συμβούλιο προκειμένου να ζητηθεί ειδική αιτιολόγηση για το ποσοστό έκπτωσης από
τους 3 πρώτους προσφέροντες.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Εφιστούμε την προσοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας στην
παρακολούθηση της ποιότητας του εκτελούμενου έργου, που φτιάχνεται με έκπτωση 75 % και
ταυτόχρονα ζητούμε να σχολιάσει τον προϋπολογισμό, που διαμορφώθηκε στη βάση της
συγκεκριμένης μελέτης.
Συμφωνούμε με την πρόταση απαίτησης αιτιολόγησης των 3 πρώτων προσφορών.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε:
 Πρόκειται για ένα έργο μελέτης ύψους 1 εκ.ευρώ κοστολογημένο βάση τιμοκαταλόγου

έργων. Είναι αναγκαίο πλέον να αλλάξει η βασική νομοθεσία ώστε και οι μελέτες να
ανταποκρίνονται σε όρους πραγματικούς .

 Φαίνεται μια μεγάλη έκπτωση και πρέπει να παρακολουθείτε το έργο.. Να ληφθεί υπόψη
ότι τα υλικά θα λαμβάνονται από τον ίδιο τον ποταμό και οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει
να ελέγχουν το έργο ως προς την κατασκευή των τεχνικών όπως ζαρζανετ-πλέγμα
πέτρινο… Είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και ποιοτικής παράδοσης και λειτουργίας
του έργου.

 Σχετικά με την πρόταση του προέδρου να απευθυνθούμε στο Τεχνικό Συμβούλιο και να
αιτιολογήσουν οι 3 πρώτοι την προτεινόμενη από εκείνους έκπτωση ,μας βρίσκει
σύμφωνους.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την παραπομπή του θέματος στο Τεχνικό Συμβούλιο προκειμένου να ζητηθεί ειδική
αιτιολόγηση του ποσοστού έκπτωσης από τους 3 πρώτους προσφέροντες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1215

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Πνευματικό κέντρο του Ι.Ναού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου»προϋπολογισμού
300.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 190644/6007/18-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Διαφωνήσαμε με το συγκεκριμένο έργο, που είναι ευθύνη και
υποχρέωση της πολιτείας και ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή και ο κ. Δούρος ψήφισαν λευκό

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε υπέρ επισημαίνοντας το θέμα της προτεραιοποίησης κάποιων
έργων με βάση τις πραγματικές και επιτακτικές ανάγκες των πολιτών.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε υπέρ αναφέροντας ότι καλό θα είναι να είμαστε φειδωλοί σε ότι ζητείται.
Και κάποια έργα να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την αναγκαιότητά τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το από 07-09-2020(ολοκληρώθηκε στις 14-09-2020)Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου «Πνευματικό κέντρο του Ι.Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια του Δήμου
Κύμης- Αλιβερίου », με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91546

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη για το εν λόγω έργο την εργοληπτική επιχείρηση
«Κ/ΞΙΑ Α. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ –ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», με Α.Α. Προσφοράς-
ΕΣΗΔΗΣ 161321 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα ένα και τριάντα δυο τοις
εκατό (41,32%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1216

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021»
προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185740/5822/14-09-2020
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:
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Συντήρηση -

Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Κεντρικής Εύβοιας για
τα έτη 2020 και 2021» προϋπολογισμού 800.000,00 € με Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2016ΕΠ56600002), με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

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

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

δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του ποσού του 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.
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 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν
τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1217

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Συντήρηση- Αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020 και
2021»προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185750/5823/14-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανέφερε:
 Βάση εισήγησης το έργο αφορά εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, εργασίες

αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
υφιστάμενων τεχνικών και λοιπών έργων σε ρέματα εντός των Διοικητικών ορίων των
Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Βόρειας Εύβοιας.

 Στις μελέτες που θα γίνουν στο γενικό πακέτο προτάσεων των 75,4 εκ. ευρώ που
αποφασίστηκε στο ΠΣ στην Χαλκίδα ,να ληφθούν υπόψη και οι εργασίες αυτές ώστε να
μην υπάρχει επικάλυψη και απώλεια πόρων. Σε ποια φάση βρίσκεται η διασφάλιση των
πόρων αυτών και για ποια έργα ώστε να αποκατασταθούν οι ζημίες από τις πλημμύρες;
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Υπάρχει εξέλιξη στο θέμα του φράγματος των Ψαχνών;
 Έχουμε διατυπώσει και στο ΠΣ ότι απαιτείται μία ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική πολιτική

και πολυετής διαχείριση της που δεν θα περιορίζεται σε αποσπασματικά έργα
συντήρησης των ρεμάτων χωρίς σχεδιασμό . Πρέπει να εισηγηθείτε ως ΠΑ μια
ολοκληρωμένη πολιτική αν θέλετε να εξασφαλίζετε την ασφάλεια των πολιτών και του
τόπου μας.

Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Συντήρηση-

Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Βόρειας Εύβοιας για
τα έτη 2020 και 2021» προϋπολογισμού 800.000,00 € με Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2016ΕΠ56600002), με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

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

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

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

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

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

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

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

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

συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της
διακήρυξης.

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1218

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - Αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020 και
2021»προϋπολογισμού 925.309,06€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185753/5824/14-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

κα Μπατζελή ανέφερε:
 Στις μελέτες που θα γίνουν στο γενικό πακέτο προτάσεων των 75,4 εκ. ευρώ που

αποφασίστηκε στο ΠΣ στην Χαλκίδα ,να ληφθούν υπόψη και οι εργασίες αυτές ώστε να
μην υπάρχει επικάλυψη και απώλεια πόρων. Σε ποια φάση βρίσκεται η διασφάλιση των
πόρων αυτών και για ποια έργα ώστε να αποκατασταθούν οι ζημίες από τις πλημμύρες;
Υπάρχει εξέλιξη στο θέμα του φράγματος των Ψαχνών;

 Έχουμε διατυπώσει και στο ΠΣ ότι απαιτείται μία ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική πολιτική
και πολυετής διαχείριση της που δεν θα περιορίζεται σε αποσπασματικά έργα
συντήρησης των ρεμάτων χωρίς σχεδιασμό . Πρέπει να εισηγηθείτε ως ΠΑ μια
ολοκληρωμένη πολιτική αν θέλετε να εξασφαλίζετε την ασφάλεια των πολιτών και του
τόπου μας.

Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:

 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Συντήρηση -
Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Νότιας Εύβοιας για τα
έτη 2020 και 2021» προϋπολογισμού 925.309,06 € με Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2016ΕΠ56600002), με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1219

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση αποζημίωσης αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ , λόγω διάλυσης της σύμβασης
του έργου:«Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι-Σύχνικο», προϋπολογισμού 60.000,00 με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 182348/2681/09-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή για το εν λόγω θέμα έκανε τις κάτωθι παρατηρήσεις:
 Έργο του 2017 με συμφωνητικό στις 16-11-2017
 Η τελική επιμέτρηση έγινε 26-5-2020 και στις 27-5-2020 ελήφθη η απόφαση διάλυσης.

Διαλύεται η σύμβαση για την κατασκευή της γέφυρας, επειδή το Υπουργείο πολιτισμού τη
χαρακτήρισε μνημείο και απαιτούνται άλλου είδους διαδικασίες για τη συντήρησή της.

 Παρελήφθη το έργο με διάλυση της σύμβασης και αιτείται αποζημίωση 1.814 ευρώ, η
ανάλυση του οποίου ΔΕΝ αναφέρεται στη εισήγηση την οποία και καλούμαστε να
εγκρίνουμε ως ΟΕ.

 Το ερώτημα βέβαια είναι τι μεσολάβησε από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη
διάλυσή της και το έργο δεν έγινε και τι διάρκεια εκτέλεσης είχε το έργο;

 Αν είναι ευθύνη του εργολάβου τότε να υπάρχει περιορισμός του ή και αποκλεισμού του.
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 Στο έγγραφο 36δ γίνεται η ανάλυση και στην οποία αναφέρεται ότι έργο ΔΕΝ έγινε και το
επιστρεπτέο ποσό γίνεται βάση του τεκμαρτού οφέλους -άρθρο 163γ του Ν.4412/2016.

Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει ποσό 1.814,40 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., για αποζημίωση του αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ,
λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι-Σύχνικο»
προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας βάσει του άρθρου 163γ του
Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1220

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας, εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου
‘’ΜΑΚΕΔΩΝ’’ στην Τ.Κ. Κίρρας Δ. Δελφών», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού μελέτης
282.000,00€, Αναδόχου : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. G.T.
COSTRUCTIONS.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 183566/3308/10-09-2020
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…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας, εργασιών του έργου :«Αποκατάσταση κτιρίου ‘’ΜΑΚΕΔΩΝ’’
στην Τ.Κ. Κίρρας Δ. Δελφών» μέχρι 30-11-2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών με
αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ
Α.Τ.Ε. G.T. COSTRUCTIONS,σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ 10 του Ν.4412/16.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1221

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017» αναδόχου ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.188097/5912/Φ.Ε./15-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Ζητείται μικρή παράταση ….. ως τις 30/9.Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή δήλωσε τα εξής:
 Πρόκειται για έργο του 2017 με αρχική ημερομηνία παράδοσης στις 18-12-2018,έγινε

παράταση του έργου μέχρι 30-06-2020 και υπάρχει αίτημα από τον εργολήπτη από τις
29-05-20 για επιπλέον παράταση του έργου μέχρι 20-10-20.Το θέμα δε είχε αποσυρθεί
στις 25-8-20 για να δωθούν εξηγήσεις, που όμως δεν αναφέρονται στην σημερινή
εισήγηση.

 Είναι ένα έργο συντήρησης του οδικού δικτύου της Ν. Ευβοίας δεν έχει ολοκληρωθεί από
το 2017 με ποιών την ευθύνη; Των τεχνικών υπηρεσιών, των εργολάβων, της δυσκολίας
τους έργου αν και είναι συντήρηση και όχι χάραξη με όλα τα θέματα που ανακύπτουν; Δεν
μπορεί να φταίει πάντα «η φύση» και φυσικά να την πληρώνουν οι πολίτες και η
κοινωνική και οικονομική ζωή στις περιοχές αυτές.
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 Να σημειωθεί δε, ότι ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο για το 2017 έχει αναλάβει το
ίδιο και για την περίοδο 2018-19(θέμα 39) όπου και ζητά νέα αναβολή με σκεπτικό τις
επιπτώσεις του covid 19.Και φυσικά δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι η παράταση είναι στην
ουσία μία εβδομάδα αλλά το γεγονός ότι το έργο έπρεπε να είχε τελειώσει πριν ένα χρόνο
και πριν την ανάληψη νέας σύμβασης.

 Θα μπορούσε να εγγυηθεί κάποιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
συμπληρωματικών και επικαλυπτομένων εργασιών του έργου αυτού από τον ίδιο
εργολάβο για τις δυο συνεχόμενες περιόδους; Και να επισημανθεί ότι συζητάμε για τον
εργολάβο του έργου αυτού χωρίς να θέλουμε να προσωποποιήσουμε την αντίθεση μας ,
όταν ίδιες πρακτικές ακολουθούνται και σε άλλα έργα και περιοχές της ΠΕ Ευβοίας ;Πως
μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια σειρά έργων χωρίς να έχουν τις δυνατότητες της
έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων που αφορούν και την ασφάλεια των πολιτών μας;

Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ με το σκεπτικό το οποίο και αναλύσαμε

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου
Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017» αναδόχου ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ μέχρι 30-09-2020,
καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1222

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019» αναδόχου
ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.188141/5916/Φ.Ε./15-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Ζητείται μικρή παράταση ….. ως τις 30/10.Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Η Σύμβαση υπεγράφη στις 31-11-2018 με ολοκλήρωση του στις 22-
05-20 ,ζητήθηκε 1η παράταση για 20-08-20 και 2η για 30-10-20.Επειδή η παράταση που
αιτείται είναι εντός περιόδου covid και οι λόγοι που αναφέρονται είναι δεκτοί, θα ψηφίσουμε ΥΠΕΡ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019» αναδόχου ΚΟΡΟΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ μέχρι 30-10-2020, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν
όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1223

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 182898/701/10-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(επιφυλακή μέσων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Π.Ε. Φθιώτιδας για την
Πέμπτη 10-09-2020)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 182899/702/10-09-2020
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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. 182898/701/10-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (επιφυλακή μέσων
λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην Π.Ε. Φθιώτιδας για την Πέμπτη 10-09-2020) με
την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΖ - 8935 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα

ιδιοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για την επιφυλακή από την 10:00 π.μ. έως 0:00 μ.μ. της
10/9/2020.

2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΖ - 1034 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ για την επιφυλακή από την 10:00 π.μ. έως
0:00 μ.μ. της 10/9/2020.

3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΒ - 1520 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την επιφυλακήαπό την 10:00 π.μ. έως 0:00 μ.μ. της
10/9/2020

4) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΕ - 9816 φορτηγό μεταφοράς νερού-υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΗ για επιφυλακή από την 10:00 π.μ. έως 0:00 μ.μ. της
10/9/2020

5) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΧ - 2944 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ για επιφυλακή από την 10:00 π.μ. έως 0:00 μ.μ. της
10/9/2020

6) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΧ - 4975 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ για επιφυλακή από την 10:00 π.μ. έως 0:00 της 9/9/2020.

7) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 27136 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου προωθητής γαιών
και το με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΧ - 1130 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για επιφυλακή από την 12:00 π.μ. έως 0.00 μ.μ. της 10/9/2020

8) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44505 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου προωθητής γαιών
ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ για την επιφυλακή από την 12:00 π.μ. έως 0.00 μ.μ. της
10/9/2020
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 του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. , οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1224

ΘΕΜΑ 41ο:΄Εγκριση της υπ’ αριθμ. 181284/563/08-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 08/09/2020 στο Παλαιό Δερμάτι), Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 184667/572/11-09-2020
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. 181284/563/08-09-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(εκδήλωση πυρκαγιάς στις 08/09/2020 στο Παλαιό Δερμάτι), Π.Ε. Ευρυτανίας με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προέκυψαν για την κατάσβεση της Πυρκαγιάς.

3. Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 463/2020 (Πρακτ. 12/07-04-2020) απόφαση της Ο.Ε.
ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ 997426556 Καρπενήσι (Κεφαλόβρυσο)

4. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΑ 6066 φορτηγό υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας
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ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την συνδρομή στην Π.Υ Καρπενησίου για την πυρόσβεση
στην πυρκαγιά στο Παλαιό Δερμάτι.

(β) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 6795 φορτηγό υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ για την συνδρομή στην Π.Υ Καρπενησίου για την πυρόσβεση στην
πυρκαγιά στο Παλαιό Δερμάτι.

(γ) Το ΜΕ 34475 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΛΕΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την συνδρομή στην Π.Υ Καρπενησίου για την πυρόσβεση στην πυρκαγιά
στο Παλαιό Δερμάτι..

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.

7. Αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών για διάθεση πρόχειρων γευμάτων στο προσωπικό
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Π.Ε. Ευρυτανίας που παραμένει στον τόπο εκδήλωσης της
πυρκαγιάς, στην επιχείρηση ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ (ΑΦΜ 997426556 –ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ),
η δαπάνη των οποίων θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 5151 του φορέα 073
Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1225

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 185297/712/14-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πυρκαγιά στην ΤΚ Βαρδαλή Δήμου Δομοκού από την 12/9/2020), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185296/713/14-09-2020
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. 185297/712/14-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά στην ΤΚ
Βαρδαλή Δήμου Δομοκού από την 12/9/2020), Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία αποφασίστηκαν
τα εξής:

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

2.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
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1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΧ - 4975 φορτηγό μεταφοράς νερού - υδροφόρο όχημα
ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στην περιοχή της Τ.Κ. Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού

7)Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 27136 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου προωθητής γαιών, το
με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΧ - 1130 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων και το ΜΙΤ 9548
συνοδευτικό όχημα ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για την συνδρομή στην κατάσβεση
δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Τ.Κ. Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού
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 την
αρμόδια Επιτροπή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , 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 του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. , οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1226

ΘΕΜΑ 43ο:Διόρθωση της υπ’αριθμ. 968/28-7-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
διάθεσης πόρων και μέσων για επιφυλακή-σταλία, με σκοπό την αντιμετώπιση δασικών
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πυρκαγιών μέχρι 30/9/2020 Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185068/696/11-09-2020

έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Να αποσαφηνιστεί το τι διορθώνεται…..”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 968/28-7-2020 απόφασή της κατόπιν της από 7-09-2020 ΟΡΘΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της υπ’ αριθμ. 143176/501/20-07-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Φωκίδας, ως προς την παράγραφο 3 όπου προστέθηκε το σημείο ν ως εξής:

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

2. Την έγκριση διάθεσης υδροφόρων σε επιφυλακή-σταλία μέχρι 30/9/2020 σε συνεργασία με
τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού,

3. Την επιφυλακή-σταλία των παρακάτω υδροφόρων όταν η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς
είναι στη κλίμακα 3,4,5 και μετά από αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
i. Με αριθμό κυκλοφορία ΑΜΕ 5790 φορτηγό-υδροφόρα ιδιοκτησίας ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ για
επιφυλακή-σταλία.
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας φορτηγό-υδροφόρα ΑΜΕ 3787 ιδιοκτησίας Αφοι ΠΑΠΑΛΕΞΗ
O.E. για επιφυλακή-σταλία.
iii. Με αριθμό κυκλοφορίας φορτηγό-υδροφόρα ΑΜΑ 5861 ιδιοκτησίας ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. Ο.Ε.
για επιφυλακή-σταλία.
iv. Με αριθμούς κυκλοφορίας φορτηγά-υδροφόρες ΑΜΕ 4611 και ΑΜΕ 4277 ιδιοκτησίας
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟY ΕΥΘΥΜΙΟY για επιφυλακή-σταλία.
v. Με αριθμό κυκλοφορίας φορτηγό-υδροφόρα ΑΜΕ 1503 ιδιοκτησίας Τσιγαρίδα
Σπυρίδωνα.

4. Η δαπάνη σταλίας θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες επιφυλακής και βεβαίωση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2138/24-12-2019 πρακτ.
41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων
αναγκών απολογιστικά από τo τμήμα Πολιτικής Προστασίας, με ιδιωτικά μηχανήματα που
μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, επιφυλακής.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1227

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 185292/863/13-09-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον Δ. Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας στην θέση <<Παραλία
Διστόμου>>, και στον Δ. Τανάγρας, Δ.Ε Δερβενοχωρίων, Τ.Κ. Σκούρτων την 13/09/2020, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 185671/867/14-09-2020
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. 185292/863/13-09-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση
πυρκαγιάς στον Δ. Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας στην θέση <<Παραλία Διστόμου>>, και
στον Δ. Τανάγρας, Δ.Ε Δερβενοχωρίων, Τ.Κ. Σκούρτων την 13/09/2020, Π.Ε. Βοιωτίας ,με την
οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Την έγκριση Διάθεση μέσων και πόρων για έναρξη και περαίωση μίσθωσης επιφυλακής
(σταλία) ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς, βάσει του Χάρτη
επικινδυνότητας Νο 4 της Γ.Γ.Π.Π. από 04-9-2020.

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών :
1). Το με αρ. κυκλ. ΒΙΜ 3463 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Μούργου
Νικολάου, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, στον Δ. Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας στην
θέση « Παραλία Διστόμου» την 13/09/2020.

2). Το με αρ. κυκλ. Με 121684 όχημα (UNIMOG με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Καρρά
Χαράλαμπου για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, στον Δ. Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας
στην θέση « Παραλία Διστόμου» την 13/09/2020.

3). Το με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1450 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Σταμπόλη
Άγγελου για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, στον Δ. Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας στην
θέση « Παραλία Διστόμου» την 13/09/2020.
4). Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 74856 όχημα (UNIMOG με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Κοροδήμου
Νικολάου, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, στον Δ. Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας στην
θέση « Παραλία Διστόμου» την 13/09/2020.
5). Το με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1363 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Κουτσούμπα
Κων/νου, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, στον Δ. Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας στην
θέση « Παραλία Διστόμου» την 13/09/2020.
6). Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 93838 όχημα (UNIMOG με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Βιέννα
Χριστίνας, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, στον Δ. Διστόμου, Αντίκυρας, Αράχωβας στην
θέση « Παραλία Διστόμου» την 13/09/2020.

7). Το με αρ. κυκλ. ΒΙΖ 4665 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον Δ. Τανάγρας, Δ.Ε Δερβενοχωρίων, Τ.Κ.
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Σκούρτων την 13/09/2020 .
8). Το με αρ. κυκλ. ΕΚΕ 4509 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον Τανάγρας, Δ.Ε Δερβενοχωρίων, Τ.Κ.
Σκούρτων την 13/09/2020.
9). Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 95676 μηχ/μα (Μηχ/κός εκσκαφέας), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον Δ. Τανάγρας, Δ.Ε Δερβενοχωρίων, Τ.Κ. Σκούρτων την
13/09/2020.

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.
(β) 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.
(γ) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(δ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και λοιπά

αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
ε) 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 1228

ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
294071/938/30-12-19 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΩ7ΛΗ-3ΝΛ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για
την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις που έλαβαν
χώρα στις 28-12-2019 στον Νομό Ευβοίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 184983/5791/11-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Η κα Μπατζελή επεσήμανε τα εξής:
 Βάση του εγγράφου 45α στις παρ.15-16-17 φαίνεται η διαδικασία και οι καθυστερήσεις

που υπάρχουν για την υλοποίηση και χρηματοδότηση έργων και μάλιστα εκείνων της
αντιμετώπισης των καιρικών συνθηκών. Οι καθυστερήσεις αυτές οι οποίες
επαναλαμβάνονται θα πρέπει να «θεραπευτούν» τόσο στην εσωτερική διοικητική
λειτουργία αλλά κυρίως στην απλοποίηση των διεργασιών μεταξύ
Περιφερειών ,Αποκεντρωμένης και Κεντρικής Κυβέρνησης ,απλοποιήσεις που πρέπει να
τεθούν επί τάπητος στον πολιτικό διάλογο για την Νέα Περιφερειακή Διακυβέρνηση .ΑΣ
ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΛΑ.

 Στην εισήγηση δεν αναφέρεται το συνολικό ποσό και έχουμε ζητήσει όλες οι παρατάξεις
ένας αναλυτικός πίνακας των εργοληπτών όλων των έργων και εργασιών χρονολογικά
ώστε να είναι δυνατή η συνολική παρακολούθηση των αναδόχων και του
προϋπολογισμού ανά Π.Ε. και γενικά στην ΠΣΤΕ.

 Στην εισήγηση σε πολλές παραγράφους αναφέρονται αμοιβές για 3μερο πολύ υψηλές -
από 28/12/2019 έως 31/12/2019- άνω των 40.000 ευρώ. Έχει γίνει έλεγχος που
δικαιολογούνται τα ποσά αυτά έναντι των άλλων;

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Να εξηγηθεί…. γραπτά…η καθυστέρηση της εκκαθάρισης.”

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για να μην υπάρχει αμφισβήτηση μπορεί να κοινοποιηθεί στην
επιτροπή αναλυτική κατάσταση των μηχανημάτων που ενεργοποιήθηκαν με τις ανάλογες ώρες

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο
2014ΕΠ56600011 λόγω χιονοπτώσεων την 28-12-2019, όπως φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό σε €

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Κερασιά –
Εθνική,Δρυμώνας -Κερασιά
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6.237,20

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Κερασιά –
Εθνική,Δρυμώνας -Κερασιά
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΑΥΪΔ 5.022,00

3.
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Στενή-Στρόπωνες
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4.464,00

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Μετόχι-Κύμη,Μετόχι-
Κούτουρλα
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΓΑΝΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.728,80
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5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Στενή-
Στρόπωνες ,Γυμνού-Σετα-Μακρυχώρι
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΡ.ΤΣΩΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ.
ΤΣΟΚΟΣ ΟΕ

36.307,20

6.
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς προς όρος ‘’Κτυπά’’
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011
ΙΩΑΝΝΑ
Φ.ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ
ΟΕ

14.594,80

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Bουτάς –
Κοκκινομηλιά-Κρυονερίτης-Μηλιές-
Μονοκαρυά
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.718,00

8.

Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ Bουτάς –
Κοκκινομηλιά-Κρυονερίτης-Μηλιές-
Μονοκαρυά
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24.291,60

9.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ Ιστιαία-
Βασιλικά-Παππάδες-Αγ.Αννα
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

16.764,80

10.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ
Ταξιάρχης –Καστανιώτισσα
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 17.794,00

11.

Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ
Προκόπι-Αγιος-Ψαχνά,Προκόπι-
Μαντούδι,Προκόπι-Δφνούσα
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ
ΕΕ 57.988,60

12.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ Στενή -
Στρόπωνες
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 3.887,40

13.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Μετόχι-Κύμη,Μετόχι-
Κούτουρλα
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΑΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5.183,20

14.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Σετα-Μακρυχώρι-
Μανίκια
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.398,40

15.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Ηλια-
Ροβιές,Πολύλοφος-Ι.Μ.Αγ.Γεωργίου
Ηλίων
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. Ι.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 11.079,40
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16.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ Στενή –
Στρόπωνες-Λάμαρη
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32.475,60

17.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ Ροβιές-
Μαρούλι-Βουτάς
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12.858,80

18.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ Ροβιές-
Λίμνη-Στροφυλιά
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΔΑΥΪΔ 6.609,20

19.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ Στενή -
Στρόπωνες & Μεταφορές Μηχανημάτων
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΝΤΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35.538,40

20.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΟΔ Αγ.Σοφία-
Λιμιώνας από
28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.318,80

21.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ Στενή -
Καμπιά από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΡΟΥΣΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 2.182,40

22.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΕΟΔ Στενή -
Στρόπωνες ,Γυμνού-Σετα-Μακρυχώρι
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 9.820,80

23.
Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αποχιονισμούς ΟΔ Αγ.Σοφία-
Λιμιώνας από
28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΠΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9.114,00

24.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Μετόχι-Κύμη,Μετόχι-
Κούτουρλα
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΦΥΡΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5.201,80

25.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019» Π.Ε. Εύβοιας, για
αποχιονισμούς ΕΟΔ Στενή –
Στροπωνες,Αγ.Αθανάσιος-Γλυφάδα
από 28/12/2019 έως 31/12/2019

2014ΕΠ56600011
ΤΖΑΦΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
&ΥΙΟΙ ΟΕ

11.904,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1229

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου
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Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Γαλάνης

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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