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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 13ης Οκτωβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 37

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού,(από την έναρξη μέχρι και το
17ο τακτικό θέμα της συνεδρίασης και από το 29ο τακτικό θέμα έως το 32ο ) και προεδρεύοντος
(από το 18ο τακτικό θέμα έως τη λήξη της συνεδρίασης) του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου
της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή
της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η) . Δυνάμει της υπ΄αριθμ.(οικ.) 209703/1518/09-10-2020 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. 36/06-10-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με την Ευαγγελία Αδάμ.

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Μπογδάνου του
Κωνσταντίνου]

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ευθυμίου Διόγου]

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Μπογδάνου του
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Πέτρου]

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Σεραφείμ Παπαθανασίου]

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Αριστείδη Τσαντζούρη]

ΘΕΜΑ 8ο:Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας»

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση επιβολής ποινικής ρήτρας επί της ανάδοχου εταιρείας Fantasy Cleaning
Security and Facility ΙΚΕ (ΑΔΑΜ Σύμβασης: 19SYMV005901741 2019-11-25) για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των
Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 13ο: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 14ο: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 15ο: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 16ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020» Π.Σ.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 18ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 886/14-07-2020 (Πρακτικό 26ο, Θέμα 30ο, ΑΔΑ:
9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής - κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού
50.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας,
Β΄/βαθμιας εκπαίδευσης του Νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ, προϋπολογισμού 30.000,00€ ευρώ άνευ
Φ.Π.Α (37.200,00 € ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%). CPV: 30192700-8 (Γραφική Ύλη),
β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια
με τίτλο ΄΄ Προμήθεια και μεταφορά άλατος για εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Φωκίδας περιόδου 2020΄΄, συνολικού προϋπολογισμού
73.999,84 € και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 22ο:Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1204/2020 (ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον ηλεκτρονικό, ανοικτό,
δημόσιο διαγωνισμό για τη “Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και
συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων-φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 258.818,70€ με ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο:΄Εγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Βελτίωση οδικού κόμβου
και συναφών εργασιών στην εθνική οδό αρ. 27 περιοχή ¨ΒΙΟΠΑ¨ Άμφισσας» προϋπολογισμού
1.820.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, του έργου «Συντήρηση –
κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Πετράλωνα - Βράχα» προϋπολογισμού 63.000,00€ με ΦΠΑ
της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας ποταμού Ξηριά επί
της οδού Ο.Ε.77 Χαλκίδας-Ιστιαίας», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.
Χαλκιδέων-Β Φάση»,προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με ΦΠΑ,του έργου «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση του έργου “Κατασκευή
γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου Μαρμάρων Νομού
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Φθιώτιδας”»προϋπολογισμού 750.000,00 με ΦΠΑ .

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του 2ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό του έργου: «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής προστασίας»
στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον
Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας(LIFE 11
NAT/GR/1014)» .

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
αποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25(Τμήμα Ροβιές-Ιστιαία-Κανατάδικα), 26 (Τμήμα
Μονοκαρυά - Κρυονερίτης) & 27 (Τμήμα Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες)» αναδόχου
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών στις επαρχιακές οδούς 28 (Τμήμα Λ.Αιδηψού-΄Ηλια-Ροβιές) & 29 (Τμήμα Αιδηψός-
Γιάλτρα) » αναδόχου SICAP ΑΤΕ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση
σπηλαιώσεων στον Λιμένα Λιναριάς Σκύρου (Λ.Τ. Σκύρου)» αναδόχου ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών στις επαρχιακές οδούς 21 (Τμήμα Προκόπι-Πήλι), 22 (Τμήμα Κήρινθος- Ζωοδόχος Πηγή-
Φαράκλα) & 23 (Μαντούδι -Κύμασι)»,αναδόχου SICAP ATE,Π.Ε. Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 191186/589/24-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 18/09/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 200244/761/29-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 26-09-2020), Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.οικ.192436/1410/21-09-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για την Κατάρτιση Πίνακα Ιδιωτών για Δράσεις Πολιτικής
Προστασίας έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 197564/607/01-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 25/09/2020 και από 28/09/2020), Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 202548/785/01-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/09/2020),Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
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ΘΕΜΑ 40ο:Καταργήσεις -τροποποιήσεις -συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Φθιώτιδας (2η κατάσταση)

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για δώδεκα (12) 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 181.054,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.

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 ο Πρόεδρος και οι κ.κ. Κων/νος Αποστολόπουλος, Βασίλειος
Σιαλμάς και Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωνε την κα Κατερίνα Μπατζελή, ενώ μέσω
“e-presence” συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος
Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Δημήτριος
Αναγνωστάκης, 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.Βούλγαρης Αντώνιος ,Περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης “Ελεύθερη
Στερεά”,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2. Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence” και
3. 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.
4.Η κα Μέγκου Αγλαΐα,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.
5.Η κα Σωτηρίου Αδαμαντίνη,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
της Π.Ε.Εύβοιας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
6.Η κα Παλαιολόγου Βασιλική,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Ε.Φθιώτιδας,με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.

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

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

Πολιτική Επικαιρότητα.
Μετά την δικαστική απόφαση που χαρακτηρίζει την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εγκληματική οργάνωση και
καταδικάζει βασικά της στελέχη για την φασιστική τους πρακτική….. Δεν χωράει κανένας
εφησυχασμός!
Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον γεννά
Δεν ξεχνάμε τις πολυπλόκαμες διασυνδέσεις της Χρυσής Αυγής με την εργοδοσία και τον
κρατικό μηχανισμό… την στάση ανοχής από το αστικό πολιτικό σύστημα και τα κόμματά του.
Απαιτούμε εδώ και ώρα να πάρετε υπόψη σας την πρόταση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, που
στάλθηκε με επιστολή έγκαιρα, διερμηνεύοντας τα αισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του
λαού.
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ΛΑΜΙΑ 8/10/2020
Προς: κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Κύριε Πρόεδρε
Στις 7 Οκτώβρη 2020, , η δικαστική διαδικασία, με σημαντική καθυστέρηση, επιβεβαίωσε αυτό
που χρόνια τώρα λέγαμε, με κάθε πρόσφορο τρόπο, ανοιχτά, στο λαό και το Περιφερειακό
Συμβούλιο για τον χαρακτήρα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.
Με απόφασή του το Δικαστήριο καταδίκασε την ηγεσία και αρκετά μέλη του ναζιστικού
μορφώματος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, τους πρώτους ως οργανωτές και διευθυντές και τους
δεύτερους ως συμμετέχοντες σε εγκληματική οργάνωση υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος, οι
οποίοι έχουν τελέσει σειρά εγκληματικών πράξεων.
Με βάση αυτή την απόφαση θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός της συμμετοχής στο
Περιφερειακό Συμβούλιο εκπροσώπου, εκλεγμένου με την στήριξη της εγκληματικής οργάνωσης
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ”.
Σας καλούμε…
1. Άμεσα να πάψει κάθε είδους διευκόλυνση και υποστήριξη στην συγκεκριμένη παράταξη
και τον σύμβουλο της, που ανοικτά υποστήριξε στις τελευταίες εκλογές η εγκληματική ναζιστική
οργάνωση για το Περιφερειακό Συμβούλιο και
2. Να αποφασίσει με συνεδρίαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο τον αποκλεισμό και την
αποπομπή του συγκεκριμένου συμβούλου από αυτό.

Κοινοποίηση : κ. Περιφερειάρχη
κ. Περιφερειακούς Συμβούλους .

Ειδικότερα ζητήματα.
Υπενθυμίζουμε την προ ημερήσιας διάταξης τοποθέτηση μας στην προηγούμενη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής, που με παρέμβαση του κ. Περιφερειάρχη μετατέθηκε προκειμένου
να συζητηθεί σε άλλη χρονική στιγμή, με τους επικεφαλής ή στην επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στο επίπεδο των επικεφαλής έγινε μια ανταλλαγή απόψεων για την συμβολή της Περιφέρειας
στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορονοϊού και για την φιλοξενία μεταναστών στην Π.Ε
Φθιώτιδας. Σε αυτή την διαδικασία η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εξέφρασε τις θέσεις και τις προτάσεις
της, που επανειλημμένα έχει διατυπώσει.
Στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αποτελεί το όργανο του
Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει συχνότερα και έχει την δυνατότητα να
παρακολουθεί ορισμένες πλευρές των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, σαν ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ οφείλουμε να σημειώσουμε :
• Δεν είναι στις προθέσεις μας….Να υποκαταστήσει η Οικονομική Επιτροπή το
Περιφερειακό Συμβούλιο….. Να μετατραπεί σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή….. Να δοθεί,
από την λειτουργία της, η ψεύτικη εντύπωση πως συνδιοικούμε.
Δεν επιδιώκουμε την καλλιέργεια εντυπώσεων.
• Στόχος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, στην Οικονομική Επιτροπή, είναι να παρακολουθεί
στενά και ολοκληρωμένα την οικονομική διαχείριση της Περιφερειακής Αρχής, συνεκτιμώντας
την πολιτική της βούληση, όπως αυτή εκφράζεται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες της και
φυσικά το κατά πόσο ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι αναμφισβήτητα πολιτικό όργανο, με αποφασιστικό χαρακτήρα και
με δυνατότητες προγραμματισμού, διοικητικών παρεμβάσεων και ελέγχου, λειτουργώντας στο
όνομα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Σε αυτή την βάση, πέρα από τα όσα εισηγούνται οι υπηρεσίες στα πλαίσια της σταθερής,
επαναλαμβανόμενης λειτουργίας, οφείλει να παρακολουθεί το πως υλοποιούνται οι αποφάσεις
της και κατ’ επέκταση οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου….
Οφείλει να διαμορφώνει και θέματα για την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της, στα οποία
εισηγητές θα είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες με την καθοδήγηση του αρμόδιου πολιτικού
στελέχους της Περιφερειακής Αρχής.
Σε αυτή την λογική θεωρούμε σκόπιμο να συζητηθούν :
 Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Περιφερειακού Ταμείου και ποια ανάγκη μένει
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ακάλυπτη…. Πόσο συνδεδεμένος είναι ο προγραμματισμός του με την κάλυψη κενών
του τεχνικού προγράμματος ή των Συλλογικών Αποφάσεων.

 Ποιος είναι ο προγραμματισμός και οι προβλέψεις της Διαχειριστικής Αρχής….. Τι
προγράμματα τρέχει ή πρόκειται να τρέξει…. Τι διεκδικεί…

 Πως εξελίσσεται το Τεχνικό πρόγραμμα και οι Συλλογικές Αποφάσεις….
 Πως προχωράνε τα αντιπλημμυρικά έργα.
 Τι συμπεράσματα βγαίνουν από την διαχείριση του Κωπαιδικού Πεδίου.
 Πως αξιοποιήθηκαν τα 4.200.000 που έδωσε η Περιφέρεια για την βελτίωση των

Νοσοκομείων.
Κατά την γνώμη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, στα πλαίσια της λειτουργίας της Οικονομικής
Επιτροπής…… μια και το Περιφερειακό Συμβούλιο λειτουργεί μία φορά τον μήνα και οι
συνεδριάσεις του μπορεί να απέχουν πολύ…. Οφείλουμε να θέτουμε και ζητήματα της
επικαιρότητας που σχετίζονται με άμεσες και συγκεκριμένες ανάγκες του λαού της περιοχής….
Έτσι, σήμερα κρίνουμε απαραίτητο να θέσουμε σαν ζητήματα :

 Πως εξελίσσεται η προσπάθεια για όσα συζητήθηκαν στην σύσκεψη των παρατάξεων,
σχετικά με την συμβολή της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση της πανδημίας του
Κορονοϊού.

 Πως σκέπτεσθε να αντιδράσετε, εφόσον η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
ανακοίνωσε το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ.
Τον Οκτώβριο πραγματοποιεί δυο διαγωνισμούς για την εκποίηση της, χωρίς να
διασφαλίζει τη συνέχεια τη λειτουργία της, χωρίς να διασφαλίζει ούτε μία θέση εργασίας.
Ανακοίνωσε, απλά, την δημιουργία «κοινωνικού ταμείου» και την απόλυση όλων των
εργαζομένων, «μονίμων» και εργολαβικών. Πως τοποθετείστε απέναντι στην απεργιακή
κινητοποίηση και την συγκέντρωση που οργανώνουν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ το
Σάββατο, 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, στις 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ, στο Εργοστάσιο της Λάρυμνας.
Τι προτίθεται να κάνετε για την στήριξη της απεργίας 17/10 σε σχέση και με το αίτημα
των σωματείων για την ενοικίαση λεωφορείων από κάθε Π.Ε.

 Διευκρινίστε μας αν πρόκειται να ζητήσετε από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης…. Ποια είναι
η λειτουργική κατάσταση των σχολείων της περιοχής….Πόσοι μαθητές ανά αίθουσα
κατανέμονται σε κάθε σχολείο….. Πόσες καθαρίστριες υπάρχουν.
Τι εκπαιδευτικά κενά υπάρχουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση…. Τι
γίνεται με τα ολοήμερα σχολεία….
Αν έχετε σκοπό να φέρετε την εικόνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να οργανώσετε
ολοκληρωμένη συζήτηση για αυτά τα θέματα.

Ο κ. Χρονάς για τα ανωτέρω επισήμανε τα εξής: “ Πρώτα πρώτα θα ήθελα να μας ενημερώσετε
τι προτίθεστε να κάνετε σε σχέση με τα προβλήματα που προκύπτουν με την δικαστική απόφαση
για την Χρυσή Αυγή. Απαίτηση μας είναι αφού το δικαστήριο καταδίκασε την ηγεσία καθώς και
αρκετά μέλη της Χρυσής Αυγής σαν διευθυντές και οργανωτές εγκληματικών πράξεων , το τι θα
κάνουμε εδώ . Εμείς θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να πάψει κάθε είδους διευκόλυνση και
υποστήριξη στην παράταξη της Ελληνικής Αυγής που είναι συνέχεια της Χρυσής Αυγής πιστεύω
ότι πρέπει να αποφασίσουμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τον αποκλεισμό της
Ελληνικής Αυγής και την αποπομπή τους από αυτό. Αυτή είναι η άποψη μας . Σας το έχουμε
καταθέσει με επιστολή.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ζήτησε το λόγο και ανέφερε: “Σας έχουμε αποστείλει μια επιστολή, προς
εσάς και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Και εμείς, εκτιμούμε μετά την ιστορική δικαστική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, για
καταδίκη, ως εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μια θεσμική
λύση, έτσι ώστε να επέλθει η δημοκρατική λειτουργία σε όλα τα συλλογικά όργανα.
Μάλιστα κ. Περιφερειάρχη, κύριοι συνάδελφοι, αρκετές δημοτικές και περιφερειακές αρχές έχουν
πάρει ήδη κάποιες πρωτοβουλίες, όπως η παύση διευκολύνσεων στη λειτουργία και την
παρουσία των εκπροσώπων της.
Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα, που απαιτεί νομική και πολιτική διαχείριση
ταυτόχρονα. Υπάρχει ανάγκη μιας συνολικής νομικής αντιμετώπισης του ζητήματος από την
κεντρική διοίκηση αλλά και μιας πολιτικής αντιμετώπισης – απομόνωσης από την τοπική
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αυτοδιοίκηση.
Υπό αυτή την έννοια εμείς συνυπογράφουμε, ότι θα πρέπει να βρούμε εκείνη τη θεσμική λύση σε
συνεργασία τόσο με την Ένωση Περιφερειών όσο και με το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αλλά είναι επίσης προφανές ότι οι πρωτοβουλίες ανήκουν σε εσάς, στην περιφερειακή αρχή.
Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εμείς θα επανέλθουμε, αναζητώντας ουσιαστική
λύση στο πρόβλημα, που δημιουργείται από την παρουσία δυνάμεων, που κατά δημόσια δήλωσή
τους εκφράζονται και εκφράζουν, χώρους που συνδέονται και ταυτίζονται με πρόσωπα ηγετικής
ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.
Τέλος, επαναλαμβάνω για μια τελευταία φορά, ότι εάν πιστεύουμε, τα όσα διακηρύξαμε στην
κοινή δήλωσή μας, οι παρατάξεις που την συνυπογράψαμε, λίγο πριν την έκδοση αυτής της
ιστορικής απόφασης, ότι η Δημοκρατία, η περιφρούρηση της Δημοκρατίας μας, είναι καθημερινή
υποχρέωση που πρέπει να το αποδεικνύει κάθε πολίτης και κάθε θεσμικό όργανο, πρέπει να το
αποδείξουμε και στην πράξη.”

Ο κ.Δούρος τόνισε : “Έχουμε δύο δεδομένα. Υπάρχει μια απόφαση όλων των παρατάξεων και
υπάρχει μια δήλωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Χαλκίδα που έγινε δια ζώσης του
εκπροσώπου του κ.Γιώτη ο οποίος είπε ότι εμείς ανήκουμε πλέον στο κόμμα του Κασιδιάρη.
Άρα εκ των πραγμάτων μετά την απόφαση του δικαστηρίου και βάση των αποφάσεων των
παρατάξεων είναι δεδομένο, πως πρέπει να δρομολογηθούν τα πράγματα, στο Περιφερειακό
Συμβούλιο, όσων αφορά την κατάργηση προνομίων σε οργανώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται
δικαστικώς, γιατί δικαστική είναι η απόφαση .”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε: “Για το θέμα της Χρυσής Αυγής

Με την από 9-10-2020 επιστολή της παράταξής μας ( υπογράφουν η επικεφαλής και όλα τα
μέλη)προς τον πρόεδρο και τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, εκφράσαμε τις θέσεις μας
σχετικά με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Τη δήλωση αυτή καταθέτω και στη σημερινή
συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής και πιστεύουμε ότι πολιτικά ως ΠΑ θα διατυπώσετε την
άποψη αυτή και στην ΕΝΠΕ ώστε να γίνουν οι ανάλογες έρευνες, εξέταση των θεμάτων και των
νομοθετικών ρυθμίσεων. Θα πρέπει να προστατευτούν οι δημοκρατικοί θεσμοί πέρα και έξω
από την εντολή του λαού που απέκλεισε την ΧΑ από το Κοινοβούλιο.

Για την προστασία της δημοκρατίας και του θεσμoύ της Αυτοδιοίκησης προτείνουμε όπως:
1. Η ΕΝΠΕ να προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών ,νομοθετική ρύθμιση για την

αλλαγή της εκπροσώπησης των παρατάξεων στο ΠΣ μετά την αποκλεισμό της
Ελληνικής Αυγής ως η αυτοδιοικητική παράταξη Χρυσής Αυγής.

2. Την μη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΠΣ του εκπρόσωπου της «Ελληνικής
Αυγής για την Στερεά Ελλάδα» , μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση.

Δηλώνουμε ότι:
 Είναι αυτονόητο πως το πολιτικό σύστημα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές έτσι ώστε

εκείνοι που είναι καταδικασμένοι ως μέλη της Χρυσής Αυγής, να μην μπορούν να
συμμετέχουν στις εκλογές.

 Μετά την ιστορική καταδίκη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής για το αδίκημα της
συμμετοχής και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, και η παράταξη μας επισημαίνει
πως καθίσταται επιτακτικός ο αποκλεισμός των καταδικασθέντων από μελλοντικές
εκλογικές διαδικασίες, ιδίως μετά την κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της
αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού
Κώδικα.

 Πρέπει να προβληματιστούμε όλοι μαζί κόμματα, φορείς, κοινωνία, αυτοδιοίκηση και να
αναζητήσουμε τις γενεσιουργίες αιτίες της δυναμικής εκπροσώπησης ακροδεξιών και
φασιστικών κομμάτων και να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες κοινωνικής συμμετοχής
αλλά και κοινωνικού ελέγχου.

 Όσοι με πρόσχημα της οποιασδήποτε κρίσης, προσπαθούν να «κανονικοποιήσουν» το
καρκίνωμα του εξτρεμιστικού, ξενόφοβου και μισαλλόδοξου λόγου, επωάζουν το
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επόμενο αυγό του φιδιού, την επόμενη κρίση δημοκρατίας, ακόμα και στελέχη στο
υπάρχον πολιτικό σύστημα.

 Βγήκαμε αποφασιστικά και ως πολίτες, απέναντι στο ναζιστικό μόρφωμα, όταν άλλοι
επικοινωνούσαν υπογείως μαζί του ή συνυπήρχαν μαζί τους στις πλατείες της
αγανάκτησης.

 Η μηδενική ανοχή στην Χρυσή Αυγή πρέπει να συνοδεύεται από πολιτική και κοινωνική
ομοψυχία.

 Ας το σκεφτούμε καλά αυτό για τις υπάρχουσες πολιτικές παραφυάδες και τις «νέες»
από την ίδια εγκληματική μήτρα που έχουν ή και επιχειρούν να διεισδύσουν στη δημόσια
ζωή.

Ο Πρόεδρος μετά τις τοποθετήσεις των ανωτέρω ανέφερε τα εξής : “Αγαπητοί Συνάδελφοι
αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τις παρατάξεις οι οποίες αποδέχθηκαν την πρότασή μας και
συνυπογράψαμε μια κοινή δήλωση καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Πρώτον, δεν αποτελεί
προνόμιο η πρόσβαση που είθισται να παρέχεται στις περιφερειακές παρατάξεις, για να κάνουν
την δουλειά τους, να εργάζονται κτλ.Αυτό δεν υφίσταται για την παράταξη Ελληνική Αυγή για την
Στερεά του κ.Γιώτη .Τα αιτήματα όπως ήρθανε από όλους μας διαβιβάστηκαν από το προεδρείο
του Περιφερειακού Συμβουλίου πρώτα στην Νομική Υπηρεσία και ακολούθως στο Υπουργείο
Εσωτερικών προφανώς με την κατεύθυνση αφενός να εξευρεθούν απαντήσεις και αφετέρου να
βρεθούν νομικές φόρμουλες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε αυτό που μας ζητά το
δημοκρατικό μας αίσθημα. Επίσης εγώ γραπτά ενημέρωσα και τον Πρόεδρο της Ένωσης
Περιφερειών καθώς αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όπως αντιλαμβανόμαστε και τις 13
περιφέρειες της χώρας .”

Ο κ. Αναγνωστάκης : “Αντιλαμβάνομαι το βαθμό δυσκολίας, ως προς την επιβολή νομικής –
θεσμικής λύσης. Υιοθετώ το πρώτο μέτρο, για στέρηση των διευκολύνσεων, όπως έπραξαν και
άλλες Περιφερειακές και Δημοτικές αρχές ανά την χώρα και βεβαίως θα παρακαλούσα και θα
προέτρεπα και εσάς και τον κ. Δούρο, ως μέλη της διοίκησης της ΕΝ.ΠΕ., να πιέσετε πριν από
την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να έχουμε μια απόφαση, ένα επιπλέον εργαλείο.
Πιστεύω ότι δημοκρατικό χρέος, δημοκρατική μας υποχρέωση είναι, μέσα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο η κάθε παράταξη, το κάθε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τη στάση του να
δείξει έμπρακτα το πώς αντιλαμβάνεται την απομόνωση αυτών των στοιχείων, που ταυτίζονται με
εγκληματικές οργανώσεις .”

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια αναφέρθηκε συνοπτικά στα υπόλοιπα θέματα της ανωτέρω
τοποθέτησης που κατέθεσε.

Ο κ. Δούρος ανέφερε: “Σε όλα αυτά τα θέματα που έθεσε ο κ. Χρονάς συμφωνώ. ΄Αλλωστε
έχουν τεθεί όλα αυτά και σε κεντρικό επίπεδο στην ΕΝΠΕ και από εμένα τον ίδιο. Πιστεύω ότι το
κυριότερο θέμα είναι να γίνει το Περιφερειακό νωρίτερα. Βλέπουμε ότι τα έντονα καιρικά
φαινόμενα παρουσιάζονται πιο συχνά πια. Προτεραιότητα μας είναι να είμαστε προετοιμασμένοι
και μπροστά από τα γεγονότα.Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο κονδύλι για αγορά μηχανημάτων,
τα οποία θα εξυπηρετούν θέματα πλημμυρών όσο και θέματα πυρκαγιών. Επίσης τα Δασαρχεία
θα πρέπει να αναλάβουν το κομμάτι που τους αντιστοιχεί για καθαρισμούς περιοχών
αρμοδιότητάς τους”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Πιστεύω ότι όντως πρέπει να προσέξουμε για να μην
εκφυλίσουμε τη λειτουργία του περιφερειακού μας συμβουλίου, που είναι το κυρίαρχο πολιτικό
συλλογικό όργανο και δεύτερον μην κάνουμε το λάθος και μετατρέψουμε την οικονομική
επιτροπή σε κυρίαρχο πολιτικό όργανο.
Επειδή μιλώ σε ανθρώπους που μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει ότι σέβονται τη δημοκρατική
λειτουργία, σας θυμίζω ότι είχα παρουσιάσει στοιχεία από τη λειτουργία άλλων περιφερειακών
συμβουλίων.
Υπάρχουν πάρα πολλά περιφερειακά συμβούλια στη χώρα κ. Πρόεδρε, που συνεδριάζουν δύο

ΑΔΑ: 6ΦΛ37ΛΗ-7ΜΖ



10

φορές, ίσως και τρεις, με περιορισμένο αριθμό θεμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και η
άνεση μια διεξοδικής προσέγγισης και καλύτερου αποτελέσματος στη διαχείριση των θεμάτων
που τους απασχολούν.
Εμείς αντίθετα, συνεδριάζουμε κάθε ενάμισι μήνα, με έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θεμάτων,
που ξεπερνά τα 40 θέματα κάθε φορά, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η Ημερήσια Διάταξη
και να ακυρώνουμε τη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται και από την πλευρά της διοίκησης και
από την πλευρά των παρατάξεων της μειοψηφίας. Θέλω να σας παρακαλέσω και να το
επαναφέρω με όση δύναμη διαθέτει η φωνή και η ψυχή μου, αλλάξτε αυτή την τακτική. Πηγαίνετε
σε κάποια άλλη μορφή λειτουργίας.
Δεν είναι κακό να έχουμε λιγότερα θέματα, άρα περισσότερο χρόνο, να συζητήσουμε για τα
μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν. Πυκνώστε τις συνεδριάσεις, με λιγότερα θέματα.
Δεν νομίζω ότι είναι δα τόσο μεγάλη η δαπάνη αποζημίωσης ενός Περιφερειακού Συμβουλίου.”

Ο κ. Μπέτσιος στη συνέχεια ζήτησε το λόγο και ανέφερε τα εξής: “Για τα θέματα που έθεσε η
Λαική Συσπείρωση για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και της ΛΑΡΚΟ έχω να
δηλώσω τα εξής:
Περιφερειακό Συμβούλιο: Διαφωνούμε ως παράταξη με την τακτική του προεδρείου και της
πλειοψηφίας σε σχέση με τις μεθοδεύσεις που μετέρχονται προκειμένου να μην συνεδριάζει το
Π.Σ. Εκφράζω επίσης, ως μέλος του Π.Σ. την έντονη προσωπική μου διαμαρτυρία γι αυτή την
τακτική. Συγκεκριμένα Το Π.Σ. συνεδρίασε στις 16 Ιουλίου 2020 και η επόμενη συνεδρίαση του
πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα στις 3 Σεπτεμβρίου ( 47 ημέρες μετά). Η συνεδρίαση της 25ης
Αυγούστου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «κανονική» συνεδρίαση, αφού το μόνο θέμα Η.Δ. ήταν η
λήψη απόφασης για την αλλαγή του τόπου συνεδρίασης. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει
σίγουρα μετά τις 20 Οκτωβρίου δηλαδή θα έχουν παρέλθει περισσότερες από 50 ημέρες από την
προηγούμενη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου. Επίσης να επισημάνω ότι η οικονομική επιτροπή
τείνει να υποκαταστήσει το Π.Σ. Το Π.Σ. είναι το πολιτικό όργανο και εκεί πρέπει να συζητούνται
τα μεγάλα θέματα της περιφέρειας. Η τηλεδιάσκεψη διευκολύνει το Π.Σ. να συνεδριάζει και 2
φορές το μήνα με λιγότερα θέματα για να μην έχουμε πολύωρες συνεδριάσεις με ότι αυτό
σημαίνει για την αποτελεσματικότητα του οργάνου.
ΛΑΡΚΟ: Υπάρχει το ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του οποίου οφείλει
η περιφερειακή αρχή και όλες οι παρατάξεις να ενεργήσουν.”

Ο Πρόεδρος συνοψίζοντας ανέφερε ότι για τη ΛΑΡΚΟ και τους εργαζομένους της, θα
παρασχεθούν όλες οι τεχνικές διευκολύνσεις για την κινητοποίηση τους.Όσων αφορά τις
συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου το παρακολουθούν με το Προεδρείο και στην
μέγιστη δυνατή συχνότητα θα συνεχίσει να συνεργάζεται το περιφερειακό συμβούλιο ώστε να
μπορούν ουσιωδώς να λύνουν όλα αυτά τα οποία τους απασχολούν.Όσον αφορά τον κορονοϊό,
κλιμακώνουν την δύναμη κρούσης τους σε συνεργασία πάντα και εναρμόνιση με τον ΕΟΔΥ την
πολιτική προστασία αλλά και τις τοπικές και υγειονομικές αρχές.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:΄Εγκριση της συμπληρωματικής της 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού
έτους 2020 της Π.Σ.Ε.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1323

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της συμπληρωματικής της 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού
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έτους 2020 της Π.Σ.Ε.
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
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Με το σημερινό θέμα συμπληρώνετε την 6η τροποποίηση του
προϋπολογισμού, που είδαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και
ακόμη δεν εισήχθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 Ενδεικτικό του διαχειριστικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων σας είναι η συχνότητα που
γίνονται…..

 Αποδεικτικό της συνεχιζόμενης αδυναμίας της Περιφέρειας είναι ότι αναζητά 50.000 ευρώ
για τον COVIT, αυξάνοντας ελάχιστα το αποθεματικό της τρέχουσας διαχείρισης.

Επειδή, όμως, η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά κυρίως την συμβολή μας στην αντιμετώπιση
της πανδημίας ……. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε “για να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων και με βάση τα όσα
είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη σύσκεψη με τους επικεφαλείς- εκπροσώπους των
παρατάξεων για το ζήτημα COVID 19, στηρίζουμε την εν λόγω εισήγηση, γιατί έρχεται να
υλοποιήσει μια κοινή δέσμευση προμήθειας συγκεκριμένων ειδών προστασίας, για την
αντιμετώπιση της πανδημίας”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την συμπληρωματική της 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2020 της Π.Σ.Ε.
σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1324

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 36/06-10-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 36/06-10-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1325

Ο κ. Αναγνωστάκης πριν τη συζήτηση των νομικών θεμάτων έθεσε ερώτημα σχετικά με το που
βρίσκεται η διαδικασία της πρόσληψης δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι εντός ημερών θα δημοσιευθεί η εν λόγω Προκήρυξη που αφορά την
πρόσληψη δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με την Ευαγγελία Αδάμ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 199942/308/05-10-2020

έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για αποζημίωση, ύστερα από πτώση βράχων στο αυτοκίνητο
της συγκεκριμένης στο Δερβένι της Εύβοιας….Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την επίλυση εξωδικαστικά της προεκτιθέμενης διαφοράς δια της καταβολής από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην ιδιοκτήτρια του βλαβέντος αυτοκινήτου Ευαγγελία Αδάμ του
Γεωργίου, του συνολικού ποσού των 492,12 ευρώ (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%),
σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της, λόγω του
αναφερομένου συμβάντος, όπως το ύψος των ζημιών αυτών προκύπτει από τα υποβληθέντα
στοιχεία, ήτοι την με αριθμό 5976/16-9-2020 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και την με αριθμό
1345/16-9-2020 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης του επισκευαστή Ιωάννη Παρ. Παπουτσή, με την
παράλληλη υπογραφή υπ' αυτής δήλωσης περί πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησής της και
παραίτησής της από κάθε άλλη αξίωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1326

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε για τα θέματα 3-7: “Εδώ φαίνεται η τραγωδία του ελληνικού
κράτους και η ταλαιπωρία που βιώνει κάθε Έλληνας πολίτης όταν μπαίνει στα γρανάζια μιας
άκαμπτης γραφειοκρατίας. Συμφωνούμε να ορίσουμε δικηγόρο αλλά με συγκεκριμένη
κατεύθυνση”

Ο κ. Σιαλμάς συμφώνησε να ψηφίσει τον διορισμό δικηγόρο για τα θέματα 3 έως 7 και
επεσήμανε ότι θα πρέπει να βρούνε και λύση στο θέμα που αφορά αυτό το δρόμο.

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Μπογδάνου του
Κωνσταντίνου]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)206496/823/06-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας περί σφράγισης συνεργείου αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
λόγω έλλειψης άδειας….
Σημειώνεται πως στον ίδιο χώρο λειτουργούσε από συνεργείο του πατέρα του ενδιαφερομένου
και πως ο ίδιος προσπαθούσε να βγάλει άδεια, ετοίμασε τα σχετικά χαρτιά αλλά δεν του έπαιρναν
την αίτηση ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια γιατί δεν ήταν αποσαφηνισμένος ο χαρακτήρας και
κατηγοριοποίηση του δρόμου και άρα η αρμοδιότητα…..
Προσέφυγε ακόμη και στον ελεγκτή νομιμότητας, που δεν λειτουργούσε αν και προβλεπόταν από
τον νόμο.
Δεν θα είχαμε αντίρρηση να διοριστεί δικηγόρος…. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε το τι θα
υπερασπιστεί…..
Φοβούμαστε πως πίσω από τέτοιες παρεμβάσεις…. Κρύβεται η υπεράσπιση μιας άτεγκτης
γραφειοκρατίας….
Τελικά και ύστερα από την συζήτηση που έγινε θα ψηφίσουμε την εισήγηση.”

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, αρ. 32, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 6 Μαρτίου 2014 και με αριθμό δικογράφου 10/ 7 Μαρτίου 2014 Προσφυγή
που άσκησε ο Ιωάννης Μπογδάνος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
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υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1327

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ευθυμίου Διόγου]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)206431/821/06-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Και αυτή η υπόθεση αφορά απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί σφράγισης συνεργείου αυτοκινήτων, φορτηγών,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων λόγω έλλειψης άδειας…. Στο ίδιο σημείο.
Σημειώνεται πως στον ίδιο χώρο λειτουργούσε από συνεργείο του πατέρα του ενδιαφερομένου
και πως ο ίδιος προσπαθούσε να βγάλει άδεια, ετοίμασε τα σχετικά χαρτιά αλλά δεν του έπαιρναν
την αίτηση ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια γιατί δεν ήταν αποσαφηνισμένος ο χαρακτήρας και
κατηγοριοποίηση του δρόμου και άρα η αρμοδιότητα…..
Δεν θα είχαμε αντίρρηση να διοριστεί δικηγόρος…. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε το τι θα
υπερασπιστεί…..
Φοβούμαστε πως πίσω από τέτοιες παρεμβάσεις…. Κρύβεται η υπεράσπιση μιας άτεγκτης
γραφειοκρατίας….
Τελικά και ύστερα από την συζήτηση που έγινε θα ψηφίσουμε την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας (Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 195), κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 6 Μαρτίου 2014 και με αριθμό δικογράφου 8/ 7 Μαρτίου 2014 Προσφυγή
που άσκησε ο Ευθύμιος Διόγος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1328

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Μπογδάνου του
Πέτρου]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)206552/824/06-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Και αυτή η υπόθεση αφορά απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί σφράγισης συνεργείου αυτοκινήτων, φορτηγών,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων λόγω έλλειψης άδειας…. Στο ίδιο σημείο.
Ο ίδιος προσπαθούσε να βγάλει άδεια, ετοίμασε τα σχετικά χαρτιά αλλά δεν του έπαιρναν την
αίτηση ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια γιατί δεν ήταν αποσαφηνισμένος ο χαρακτήρας και
κατηγοριοποίηση του δρόμου και άρα η αρμοδιότητα…..
Δεν θα είχαμε αντίρρηση να διοριστεί δικηγόρος…. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε το τι θα
υπερασπιστεί…..
Φοβούμαστε πως πίσω από τέτοιες παρεμβάσεις…. Κρύβεται η υπεράσπιση μιας άτεγκτης
γραφειοκρατίας….
Τελικά και ύστερα από την συζήτηση που έγινε θα ψηφίσουμε την εισήγηση.”

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, αρ. 32, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 10 Μαρτίου 2014 και με αριθμό δικογράφου 13/ 11 Μαρτίου 2014
Προσφυγή που άσκησε ο Ιωάννης Μπογδάνος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1329

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Σεραφείμ Παπαθανασίου]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)206556/826/06-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Και αυτή η υπόθεση αφορά απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί σφράγισης συνεργείου αυτοκινήτων, φορτηγών,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων λόγω έλλειψης άδειας…. Στο ίδιο σημείο.
Ο ίδιος προσπαθούσε να βγάλει άδεια, ετοίμασε τα σχετικά χαρτιά αλλά δεν του έπαιρναν την
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αίτηση ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια γιατί δεν ήταν αποσαφηνισμένος ο χαρακτήρας και
κατηγοριοποίηση του δρόμου και άρα η αρμοδιότητα…..
Δεν θα είχαμε αντίρρηση να διοριστεί δικηγόρος…. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε το τι θα
υπερασπιστεί…..
Φοβούμαστε πως πίσω από τέτοιες παρεμβάσεις…. Κρύβεται η υπεράσπιση μιας άτεγκτης
γραφειοκρατίας….
Τελικά και ύστερα από την συζήτηση που έγινε θα ψηφίσουμε την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Στυλιανό
Κανέλλο του Ευαγγέλου, δικηγόρο Λαμίας (Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 346), κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Πατρόκλου, αρ. 20, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 7 Μαρτίου 2014 και με αριθμό δικογράφου 11/ 10 Μαρτίου 2014
Προσφυγή που άσκησε ο Σεραφείμ Παπαθανασίου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1330

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Αριστείδη Τσαντζούρη]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)206469/822/06-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Και αυτή η υπόθεση αφορά απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί σφράγισης συνεργείου αυτοκινήτων, φορτηγών,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων λόγω έλλειψης άδειας…. Στο ίδιο σημείο.
Ο ίδιος προσπαθούσε να βγάλει άδεια, ετοίμασε τα σχετικά χαρτιά αλλά δεν του έπαιρναν την
αίτηση ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια γιατί δεν ήταν αποσαφηνισμένος ο χαρακτήρας και
κατηγοριοποίηση του δρόμου και άρα η αρμοδιότητα…..
Δεν θα είχαμε αντίρρηση να διοριστεί δικηγόρος…. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε το τι θα
υπερασπιστεί…..
Φοβούμαστε πως πίσω από τέτοιες παρεμβάσεις…. Κρύβεται η υπεράσπιση μιας άτεγκτης
γραφειοκρατίας….
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ…..
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ….. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΛΥΣΗ…..
ΣΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ…. ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ
ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2014.”
Τελικά και ύστερα από την συζήτηση που έγινε θα ψηφίσουμε την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας (Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 195), κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 6 Μαρτίου 2014 και με αριθμό δικογράφου 9/ 7 Μαρτίου 2014 Προσφυγή
που άσκησε ο Αριστείδης Τσαντζούρης, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1331

ΘΕΜΑ 8ο:Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)206760/828/06-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Μια οικοδομική εταιρεία ζητούσε αποζημίωση 17.000.000 ευρώ…
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας όρισε τον συγκεκριμένο δικηγόρο να υπερασπιστεί τα
συμφέροντα της….
Στην συνέχεια ο δικηγόρος, αξιοποιώντας το ότι δεν είχε προσδιοριστεί στην απόφαση της τότε
Οικονομικής Επιτροπής η αμοιβή του και δεν αναγραφόταν στην ανάθεση, ζητούσε αμοιβή με
βάση το 2 % του επίδικου ποσού….
Το ποσόν έφτανε τις 441.000 ευρώ και δικαστικά προσδιορίστηκε στις 220.000 ευρώ, σύμφωνα
με το Εφετείο.
Δεν έχουμε αντίρρηση στην άσκηση αναίρεσης και την επιλογή δικηγόρου με δικαίωμα
παράστασης στον Άρειο Πάγο.
Ζητάμε, όμως να αποσαφηνιστεί το πως δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα τέτοιου είδους
ζήτημα….. Αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και διοικητικές παραλείψεις.”

Η κα Μέγκου πήρε το λόγο και έκανε μια πλήρη περιγραφή της εν λόγω περίπτωσης.

Ο κ. Δούρος ανέφερε: “υπάρχει πολιτική ευθύνη, υπάρχουν ευθύνες, πήρανε αποφάσεις,
ανέθεσαν κάτι, χωρίς να υπογράψουν κάποιο συμφωνητικό με το δικηγόρο. Λάθη του
παρελθόντος αποτιμώνται σήμερα.”

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε “Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν από την υπόθεση που χειρίστηκε ο
νομικός υπήρχε όφελος και ποιο για τη Ν.Α.; Ψηφίζουμε θετικά στο διορισμό δικηγόρου,
προκειμένου να ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Επισημαίνουμε ταυτόχρονα τις πολιτικές
ευθύνες της Νομαρχιακής Αρχής, της περιόδου εκείνης που δεν διασφάλισε τα συμφέροντα της
Ν.Α. Φωκίδας σε σχέση με την αμοιβή δικηγόρου, κινδυνεύοντας σήμερα η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα( 220.000€)”.
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Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Λέμε ναι στην άσκηση αναίρεσης, αλλά μένει ένα τεράστιο θέμα
πολιτικής ευθύνης. Πρέπει να καταλογισθούν ευθύνες σε αυτούς που χειρίστηκαν το θέμα εκείνη
την περίοδο και δεν υπέγραψαν κάποιο συμφωνητικό.”

Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε “ η υπόθεση είναι περίεργη. Δεν υπήρξε σύμβαση με το δικηγόρο για ένα
τόσο μεγάλο ποσό.Υπάρχει ευθύνη σε αυτούς που χειρίστηκαν το θέμα.θα πρέπει να γίνουν
ενέργειες να δούμε αυτό πώς συνέβη”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Ι. Να ασκηθεί το ένδικο μέσο της Αιτήσεως Αναιρέσεως κατά της με αριθμό 115/2019
Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας και του Σπυρίδωνα Κολοβατιανού, καθώς και
Αίτηση Αναστολής της προσβαλλόμενης τελεσίδικης απόφασης, ενόψει του ύψους της
απαίτησης και του κινδύνου να επισπευθεί εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΙΙ. Διορίζει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τον Αθανάσιο
Μακρυγιάννη του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 144], κάτοικο Λαμίας επί της
οδού Αγίου Νικολάου, αρ.6 με την εντολή να ασκήσει αίτηση Αναίρεσης, ενώπιον του Αρείου
Πάγου, κατά της με αριθμό 115/2019 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, καθώς και
Αίτηση Αναστολής, ενώπιον του Αρείου Πάγου και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της,
συντάσσοντας σημείωμα - υπόμνημα, προβάλλοντας ισχυρισμούς και ενστάσεις και γενικά να
πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ΙΙΙ. Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

Α. Για την άσκηση Αναίρεσης στο ποσό των των 726 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 174,28), ήτοι
συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 900,24 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Κατάθεση Αίτησης Αναίρεσης 406 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν.
4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80 € Χ 4 =] 320 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου
[Άρειος Πάγος], λόγω της φύσης της υπόθεσης.

Β. Για την άσκηση Αίτησης Αναστολής, καθώς και την παράσταση και τη συζήτηση αυτής
στο ποσό των 1.474 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 353,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α]
1827,76 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Κατάθεση Αίτησης Αναστολής 181 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν.
4194/2013.

- Παράσταση και σημείωμα 813 ευρώ [652€ παράσταση συν 161€ σημείωμα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80 € Χ 6 =] 480 €, για παράσταση και μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου
Δικαστηρίου [Άρειος Πάγος], λόγω της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου
αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1332

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: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 το υπ’ αριθμ. 205793/6220/06-10-
2020 έγγραφο 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.
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Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

Ο κ. Δούρος και ο κ. Σιαλμάς ψήφισαν κατά.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε αποχή στα πρωτόκολλα παραλαβής υπενθυμίζοντας και
επαναφέροντας τοποθετήσεις του, σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε αποχή για τους λόγους που έχουν αναλύσει σε προηγούμενες
συνεδριάσεις της Ο.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 443,14 69/22-09-2020 18SYMV004212160
2 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 333, 386 654,46 156/22-09-2020 19SYMV004588630
3 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 1028 616,83 113/30-09-2020 19SYMV004411206
4 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 896 1.046,59 37/08-09-2020 20SYMV006309539
5 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 223 197,75 36/19-08-2020 19SYMV005141138

6 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1008 288,02 36/17-082020,
Π4/29-09-2020 19SYMV005756285

7 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 389 275,89 43/20-08-2020 19SYMV004588993
8 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 368 996,88 42/20-08-2020 19SYMV005163492
9 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 927 436,09 45/25-09-2020 19SYMV004590020
10 ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 956 380,87 21/17-09-2020 19SYMV004399189
11 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 984 624,44 57/14-08-2020 19SYMV006085569
12 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ 285, 1006 523,76 41/20-09-2020 19SYMV005950799

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1333

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση επιβολής ποινικής ρήτρας επί της ανάδοχου εταιρείας Fantasy Cleaning
Security and Facility ΙΚΕ (ΑΔΑΜ Σύμβασης: 19SYMV005901741 2019-11-25) για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των
Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.205980/6238/06-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Στην ουσία αφαιρείτε από τον εργολάβο καθαριότητας 1.000 ευρώ από το
ποσόν που θα έπαιρνε Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή έκανε λιγότερη δουλειά….. Του δίνεται
φυσικά 9.000 ευρώ.
Διαφωνώντας με την λογική των εργολαβιών και επειδή δεν θεωρούμε πως έτσι
αντικειμενικοποιείται το ποσόν που παίρνει ο εργολάβος….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α. την επιβολή ποινικής ρήτρας επί της αναδόχου εταιρείας «Fantasy Cleaning Security
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and Facility ΙΚΕ», ΑΦΜ:8*******5, ΔΟΥ: ΦΑΕ Περιστερίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.
2δ, της αριθ. πρωτ. οικ.: 264337/7500/25-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005901741 2019-11-25)
σύμβασης ως εξής:

1.Περικοπή κατά 10% του συνολικού μηνιαίου τιμήματος για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας, για το μήνα Ιούλιο 2020 (αριθ. τιμολογίου 238/03-08-2020 συνολικού
ποσού 4.926,09€ με ΦΠΑ, περικοπή 492,61 €).
2.Περικοπή κατά 10% του συνολικού μηνιαίου τιμήματος για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας, για το μήνα Αύγουστο 2020 (αριθ. τιμολογίου 266/31-08-2020 συνολικού
ποσού 4.926,09€ με ΦΠΑ, περικοπή 492,61 €).

Β. την πληρωμή των ποσών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ, σύμφωνα
με τo από 11-09-2020 πρακτικό συνεδρίασης No 5 της τριμελούς Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών Καθαριότητας και το άρθρο 7 παρ. 2δ, της αριθ.
πρωτ. οικ.: 264337/7500/25-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005901741 2019-11-25) Σύμβασης
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ
και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, καθόσον δεν έχει
τηρηθεί το συμβατικό αντικείμενο στο σύνολό του για τους μήνες Ιούλιο 2020 και Αύγουστο
2020, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα συνημμένο πρακτικό της επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1334

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 205968/6215/06-10-2020

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

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

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε αποχή

Ο κ. Δούρος και ο κ. Σιαλμάς ψήφισαν κατά

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. Fantasy Cleaning Security
and Facility ΙΚΕ
Υψηλάντου 16, Περιστέρι,
Τ.Κ 12131
ΑΦΜ: 8*******5
ΔΟΥ: Περιστερίου

Ποσό τιμολογίου:
4.926,09€,
Περικοπή 10% :
492,61€
Ποσό προς
πληρωμή:
4.433,48€

238/03-08-2020 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων
των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ
και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού βάσει της αριθμ.
264337/7500/25-11- 2019 Σύμβασης, για το
χρονικό διάστημα από 25- 06-2020 έως 24-07-
2020.

2. Fantasy Cleaning Security
and Facility ΙΚΕ.
Υψηλάντου 16, Περιστέρι,
Τ.Κ 12131
ΑΦΜ: 8*******5
ΔΟΥ: Περιστερίου

Ποσό τιμολογίου:
4.926,09€,
Περικοπή 10% :
492,61€
Ποσό προς
πληρωμή:
4.433,48€

266/31-08-2020 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων
των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ
και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού βάσει της αριθμ.
264337/7500/25-11- 2019 Σύμβασης, για το
χρονικό διάστημα από 25- 07-2020 έως 24-08-
2020.
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Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε αποχή για τους λόγους που έχουν αναλύσει σε προηγούμενες
συνεδριάσεις της Ο.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1335

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “είμαστε θετικοί για τα θέματα 12-16 εφόσον δεν είναι από το 20% των
ΚΑΠ”

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: 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. 205975/3414/06-10-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “ΟΧΙ…..Στην δαπάνη 22.000 ευρώ που αφορά την κάλυψη αποζημίωσης
επικουρικών ιατρών και ιατρών υπαίθρου, που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νομό
Ευρυτανίας, στα πλαίσια παροχής κινήτρων στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες
περιοχές…Επειδή είναι υποχρέωση και ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, που δεν πρέπει να
υποκαταστήσουμε.
ΝΑΙ…. Στα υπόλοιπα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

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

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Σ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΜ:092690164
7.569,01 398/01-10-2020 19SYMV005529077 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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Η δαπάνη αφορά την κάλυψη
αποζημίωσης επικουρικών
ιατρών και ιατρών υπαίθρου
που υπηρετούν ή θα
υπηρετήσουν στο νομό
Ευρυτανίας, στα πλαίσια
παροχής κινήτρων στις άγονες,
προβληματικές και
απομακρυσμένες περιοχές της
Π.Στ.Ελλάδας, σύμφωνα με την
49619/705/4-3-20 απόφαση
Περιφερειάρχη και βάση των
αριθμ.296/2019 (περί
τροποποίησης-έγκρισης
Τεχνικού Προγρ/τος
ΠΕΕυρυτανίας) και 211/2020
αποφάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, στο οποίο
εντάσσεται το συγκεκριμένο
έργο (α/α 14) (ΚΑΠ2020) για το
έτος 2020.

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

22.000,00 797.264,31 411.113,84 364.150,47

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
σωλήνων (και εξαρτημάτων)
ύδρευσης πολυαιθυλενίου για τη
βελτίωση του δικτύου ύδρευσης
ΤΚ Προυσού, έργου που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π Ε Ευρυτανίας
με τον ομώνυμο τίτλο (α/α 38),
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, με σκοπό την
άμεση και αναγκαία
αποκατάσταση του δικτύου
ύδρευσης στην Κοινότητα
Προυσού, σε συνέχεια του
5577/8-5-20 αιτήματος του
Δήμου Καρπενησίου.
(ΚΑΠ2020)

20REQ007388535

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

7.450,00 797.264,31 433.113,84 356.700,47

Η δαπάνη αφορά τις υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων (την επισκευή
και τον ελαιοχρωματισμό των
εσωτερικών χώρων στο
κτηριακό συγκρότημα του
ΚΕΤΕΚ Καρπενησίου, λόγω
μετεγκατάστασης των Δ/νσεων
Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας
της ΠΕΕυρυτανίας στο ισόγειο
του υπάρχοντος κτιρίου,
επιφάνειας 300τ.μ.), έργου που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π Ε Ευρυτανίας
με τίτλο «Αμοιβές για συντήρηση
και επισκευή κτιρίων και λοιπών
μόνιμων εγκαταστάσεων
(α/α16)», σύμφωνα με την
211/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ 2020).

20REQ007426305

03.071.
9899.01 Λοιπές δαπάνες 1.488,00 819.877,79 627.498,87 190.890,92

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
και τοποθέτηση κιγκλιδώματος
για την περίφραξη κτιρίου
ιδιοκτησίας της ΠΕΕυρυτανίας,
έργου που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της

03.071.
9899.01 Λοιπές δαπάνες 1.500,40 819.877,79 628.986,87 189.390,52
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ΠΕΕυρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια ειδών συντήρησης
και επισκευής μόνιμων
εγκαταστάσεων (α/α17)»,
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου (ΚΑΠ 2020). Η
δαπάνη κρίνεται απαραίτητη
προκειμένου να ληφθούν άμεσα
μέτρα για την άρση κινδύνου
καταπτώσεων από κατεδάφιση
και την αποκατάσταση της
περίφραξης χώρου ιδιοκτησίας
ΠΕΕυρυτανίας, σύμφωνα με το
733/28-9-20 έγγραφο του
Τμήματος Χωροταξίας &
Πολεοδομίας του Δήμου
Καρπενησίου με το οποίο
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία
μας η αριθμ. 1/2020 έκθεση
επικινδύνου.
20REQ007421366
Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
τριών (3) διαρκών αδειών
χρήσης λογισμικού CAD για τη
ΔΤΕ της ΠΕΕυρυτανίας (στα
πλαίσια κάλυψης αναγκών
συνεργατικής τεχνικής
σχεδίασης με υπολογιστικά
μέσα, για την άσκηση
αρμοδιοτήτων μελέτης και
επίβλεψης δημοσίων έργων),
από το έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια Η/Υ και λοιπών
υλικών» (α/α 46), σύμφωνα με
την 211/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
(ΚΑΠ 2020).

20REQ007389744

03.071.
9899.01 Λοιπές δαπάνες 3.348,00 819.877,79 630.487,27 186.042,52

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
δεκαπέντε (15) Α.Δ.Δ.Υ τύπου
usb token, για την κάλυψη των
αναγκών ψηφιακής υπογραφής
/κρυπτογράφησης εγγράφων
των υπαλλήλων της
ΠΕΕυρυτανίας, σε περιβάλλον
υποδομής δημοσίου κλειδιού της
υφιστάμενης Α.Π.Ε.Δ, από το
έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια Η/Υ και λοιπών
υλικών» (α/α 46), σύμφωνα με
την 211/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
(ΚΑΠ 2020).

03.071.
9899.01 Λοιπές δαπάνες 781,20 819.877,79 633.835,27 185.261,32

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1336

ΘΕΜΑ 13ο: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,
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συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020»,Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.205618/3525/06-10-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

εκπροσωπήσει την
«Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας
στο Μονομελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη

δικάσιμο της 22ης
Οκτωβρίου 2020 ή

σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να

αποκρούσει την από
28 Ιουλίου 2014

αγωγή που άσκησαν
η Μαρία Καπαρέλη
και ο Δαμιανός
Μουτσέλης

Σύμφωνα με την
ΤΤ.

114582/530/29.09.2
020 εισήγηση της

Νομικής
Υπηρεσίας

02.04.073.0871.01
Αμοιβές

φυσικών προ
σώπων

530,72 35.000,00 18.321,04 16.148,24

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

εκπροσωπήσει την
Ελένη Πολυζώη στο

Μονομελές
Πλημμελειοδικείο
Άμφισσας, στη

δικάσιμο της 19ης
Οκτωβρίου 2020 ή

σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να
υπερασπιστεί τον

ανωτέρω υπάλληλο,
στα πλαίσια της

ποινικής
διαδικασίας,

αποκρούοντας τις σε
βάρος του
κατηγορίες,

συντάσσοντας
υπόμνημα,

προβάλλοντας
ενστάσεις και

02.04.073.0871.01
Αμοιβές

φυσικών προ
σώπων

541,88 35.000,00 18.851,76 15.606,36
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ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό,τι
κατά τη κρίση τους
απαιτείται, για την
υπεράσπιση του εν
λόγω υπαλλήλου
Σύμφωνα με την

ΤΤ.
198596/795/29.09.2
020 εισήγηση της

Νομικής
Υπηρεσίας

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα ασκήσει
αίτηση Αναίρεσης,
ενώπιον του Αρείου
Πάγου, κατά της με
αριθμό 115/2019
Απόφασης του
Μονομελούς

Εφετείου Λαμίας,
καθώς και Αίτηση

Αναστολής, ενώπιον
του Αρείου Πάγου
και να παρασταθεί
κατά τη συζήτηση
της, συντάσσοντας

σημείωμα-
υπόμνημα,

προβάλλοντας
ισχυρισμούς και

ενστάσεις και γενικά
να πράξει ό, τι κατά

την κρίση του
απαιτείται, για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Σύμφωνα με την
ΤΤ.

206760/828/06.101.
2020 εισήγηση της

Νομικής
Υπηρεσίας

02.04.073.0871.01
Αμοιβές

φυσικών προ
σώπων

2.728,00 35.000,00 19.393,64 12.878,36

4.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

ΕΝΦΙΑ του ακινήτου
της Π.Ε. Φωκίδας

στην Κίρρα

02.04.073.0899.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

500,00 69.504,00 65.434,54 3.569,46

5.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
προμήθειας
χειριστηρίων

κλιματιστικών και
πλακέτας

κλιματιστικού τύπου
ντουλάπας στη
Διεύθυνση

Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ.202383/3449/

01.10.2020
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος

προμηθειών της
Δ/νσης Διοικητικού

-Οικονομικού

02.04.073.1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

212,00 4.643,90 2.280,75 2.151,15
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό
Φορέα 071, ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1337

ΘΕΜΑ 14ο: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. 205688/6219/06-10-2020
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, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων,
μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:

6.

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια

κλειδαριών για τις
ανάγκες των
γραφείων της

Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού της
Π.Ε. Φωκίδας . Το

αρθμ.
πρωτ.203603/3483/

02.10.2020
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Διοικητικού -
Οικονομικού

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 124,00 13.692,25 9.859,97 3.708,28

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
4.636,60 192.840,15 134.417,70 54.061,85

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

7.

Η δαπάνη αφορά
την αγορά

Διατηρητέου Κτιρίου
στην συνοικία
Χάρμαινα της

Άμφισσας Το αρθμ.
πρωτ.203537/3477/

02.10.2020
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Διοικητικού -
Οικονομικού
( ΑΔΑΜ:

20REQ007427616
2020-10-06).

Χρηματοδότηση:
ΚΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
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2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ.
02071) έτους 2020 ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του οχήματος
της Πολιτικής Προστασίας
ME 121117(έλεγχος
τροφοδοσίας
πετρελαίου,εξαγωγή και
τοποθέτηση βαλβίδας),
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 184964/5789/11-
09-2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

124,00 456.216,07 118.985,11 337.106,96

ΣΥΝΟΛΟ 124,00 456.216,07 118.985,11 337.106,96

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου στoν
Βλαχογιάννη Ευστάθιο του
Αναστασίου λόγω μη
χρήσης.
Έγγραφο 142556/13497/10-
09-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 165,00

2
Επιστροφή παραβόλου στoν
Δέδε Ανάργυρο του Κων/νου
λόγω μη χρήσης. 02.02.071.3199.

Λοιπές
επιστροφές

165,00
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3.Διoρθώνει στην 1196 της 22ας Σεπτεμβρίου 2020,με Αριθμό Πρακτικού 34 απόφαση μας στο
1.Α/Α 1ο θέμα λόγω λάθους στο ΑΦΜ στο θέμα της δαπάνης, αντί του
λανθασμένου<<Επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω δικαστικής απόφασης στην ΜΑΜΜΑ
ΜΑΡΙΑ ΑΦΜ 044306167 Έγγραφο3460/29-07-2020της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ
Ευβοίας>>στο ορθό<< Επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω δικαστικής απόφασης στην ΜΑΜΜΑ
ΜΑΡΙΑ ΑΦΜ 044305167 Έγγραφο3460/29-07-2020της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ευβοίας.>>

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1338

ΘΕΜΑ 15ο: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.)206698/5466/06-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΙΟΓΟΥ ,στη δικάσιμο
της 22/10/20 , στο
τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 555,52 22.000,00 19.164,02 2.835,98

Έγγραφο 160003/15364/07-
09-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

01 εσόδων

3

Επιστροφή παραβόλου στoν
Ρεντίφη Κων/νο του Κων/νου
λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 155935/14970/07-
09-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

135,00

4

Επιστροφή παραβόλου στoν
Νίκου Γεώργιο του
Γρηγορίου λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 185940/18392/15-
09-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

54,00 4.955,00
1.839,00

2.597,00

ΣΥΝΟΛΟ 519,00 4.955,00 1.839,00 2.597,00
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2

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ του
ΠΕΤΡΟΥ ,στη δικάσιμο
της 22/10/20 , στο
τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 555,52 22.000,00 19.719,54 2.280,46

3

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ ,στη δικάσιμο
της 22/10/20 , στο
τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 555,52 22.000,00 20.275,06 1.724,94

4

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,στη
δικάσιμο της 22/10/20 ,
στο τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 555,52 22.000,00 20.830,58 1.169,42

5

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΤΣΑΝΤΖΟΥΡΗ ,στη
δικάσιμο της 22/10/20 ,
στο τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 555,52 22.000,00 21.386,10 613,90

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.777,60 22.000,00 21.386,10 613,90

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1339

ΘΕΜΑ 16ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020» Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 206436/6251/06-10-2020
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: “ΟΧΙ…..Στην δαπάνη 10.000 ευρώ για την ετήσια εισφορά της Π.Ε.
Φωκίδας στο Δίκτυο Δελφών, που δεν έχει αποσαφηνισμένο πρόγραμμα δράσης συνδεδεμένο
με τις λαϊκές ανάγκες.
ΝΑΙ….. Στα υπόλοιπα.”
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Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε: “Στο Β1 που αφορά 10.000 ευρώ δαπάνη για την ετήσια εισφορά της
Π.Ε. Φωκίδας στο δίκτυο Δελφών ψηφίζουμε θετικά. Επισημαίνουμε όμως, για μια ακόμη φορά
ότι περιμένουμε από το συγκεκριμένο οργανισμό τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το επόμενο
διάστημα, καθώς και τον έως σήμερα απολογισμό του. Το ίδιο βέβαια πρέπει να γίνει και με τους
υπόλοιπους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται εν συνόλω ή εν μέρει από τον π/υ της
περιφέρειας.”
Οι κ.κ Δούρος και Σιαλμάς για το Β1 ψήφισαν κατά.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Επισημαίνοντας για ακόμα μια φορά ότι το Δίκτυο Δελφών δεν
έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και λειτουργίας του προς την Ο.Ε. και το
Περιφερειακό Συμβούλιο, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη δαπάνη Β1, λέμε ναι στα υπόλοιπα”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α)Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 , ως κατωτέρω:

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 λοιπών εξόδων
μετακίνησης για έκδοση
απόφασης υπέρβασης
του ανωτάτου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών
μετακίνησης των 22
υπαλλήλων του Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού Δ/νσης Τ.Ε.
Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 193766/3256/22-
9-2020 Δ/νση Διοίκησης

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντ
αι 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 και
0717

1.500,00 153.628,17 127.814,17 25.814,00

2

Δαπάνη ημερήσιας
αποζημίωσης
μετακινούμενων για
έκδοση απόφασης
υπέρβασης του ανωτάτου
ορίου επιτρεπόμενων
ημερών μετακίνησης των
22 υπαλλήλων του
Τμήματος Μηχανολογικού
Εξοπλισμού Δ/νσης Τ.Ε.
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.
01

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

4.400,00 160.150,00 141.995,00 18.155,00

3

Δαπάνη προμήθειας
πενήντα (50) τεμ.
αναμνηστικών μεταλλίων
“Προπομπός” για τον
εορτασμό των 200
χρόνων της ανεξαρτησίας
της Ελλάδας.

Έγγραφο 200584/2152/29-

02.01.073.0845.
01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

1.250,00
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Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1340

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 54589/2149/10-03-2020

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: “Ο ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας, που απεικονίζει τη
χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
Σε αυτή την βάση, αποκαλύπτεται και ο τρόπος που αντιμετωπίζετε την Περιφέρεια, που σίγουρα
δεν είναι επιχείρηση, ούτε μπορεί να λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια, αφού, κατά την
άποψή μας, πρέπει να προορίζεται για την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών…..
Αφού υπογραμμίσουμε την πολιτική μας διαφωνία σε αυτό το θεμελιώδες ζήτημα, σημειώνουμε
εξ αρχής πως ο συγκεκριμένος ισολογισμός αφορά το 2016 και σχετίζεται με την δραστηριότητα
της Περιφερειακής Αρχής εκείνη την εποχή….
Έρχεται με σημαντική καθυστέρηση, που πρέπει οπωσδήποτε να αιτιολογηθεί, μια και εξ
αντικειμένου έτσι ακυρώνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης εκείνη την

9-2020 Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

20REQ007392738 2020-09-
29

4

Δαπάνη εξωδικαστικού
συμβιβασμού με τον
Ιωάννη Eυταξία για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στον Άρειο Πάγο( αριθμ.
1961/2018 αίτηση
αναίρεσης κατά με αριθμό
5189/2017 Αποφάσεως
μονομελούς Εφετείου
Αθηνών)

Έγγραφο 111766/520/22-
9-2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

02.01.073.0892.
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών
πράξεων 1.551,24 100.000,00 80.134,12 19.865,88

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8.701,24

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την ετήσια
εισφορά της Π.Ε.
Φωκίδας στο Δίκτυο
Δελφών

Έγγραφο 198843/3386
Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε.
Φωκίδας

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )
10.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 10.000,00

ΑΔΑ: 6ΦΛ37ΛΗ-7ΜΖ



31

στιγμή και η χρησιμοποίησή της για τον αναγκαίο προγραμματισμό….. Διερωτόμαστε, μάλιστα,
για το πως λειτουργήσατε τα επόμενα χρόνια μέχρι σήμερα.
Είναι γνωστό πως ο ισολογισμός αποτελείται από τρία μέρη….

 Από τα μέσα δράσης και την περιουσία της Περιφέρειας.
 Από τις υποχρεώσεις της προς τρίτους.
 Από τα ποσά που η Περιφερειακή Αρχή επένδυσε με την μορφή εισφορών ή μη

αναληφθέντων κερδών.
Δεν αμφισβητούμε την λογιστική απεικόνιση των αριθμών…..
Έχουμε, όμως, πολύ σοβαρές παρατηρήσεις για την πολιτική λογική που υποκρύπτουν οι
αριθμοί, που φυσικά όπως προείπαμε χρησιμοποιούνται από μέρους σας, ως διαχειριστών την
κατάστασης, με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και την αντίληψη πως η Περιφέρεια θα πρέπει να
κρίνει τις όποιες δραστηριότητες της με την λογική « κόστους οφέλους ».
Με άλλα λόγια, η διαχείριση που απεικονίζεται στον Ισολογισμό αντανακλά την πολιτική σας που
θέλει την Περιφέρεια γρανάζι της κρατικής – κυβερνητικής πολιτικής.
Είναι προσαρμοσμένη στις οδηγίες της Ε.Ε και φυσικά αποδεικνύει πόσο καλά λειτουργεί το
παρατηρητήριο και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης που φροντίζει για τα περιοριστικά όρια
στις κοινωνικές παροχές.
Σε αυτή την βάση …. Θα ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ τον προτεινόμενο Ισολογισμό.
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι όμως να σημειώσουμε :
 Είναι αυταπόδεικτη η έλλειψη προσωπικού και μέσων που χρειάζονται για την ανάπτυξη

των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας…. Η συνεχιζόμενη συρρίκνωση της΄
 Καταδεικνύεται η λειψή χρηματοδότηση, που οδηγεί στα ΣΔΙΤ και τις συμβάσεις

παραχώρησης προκειμένου να γίνουν κάποια έργα, παρακάμπτοντας τις υποδομές για
αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική προστασία και άρδευση.

 Ξεκάθαρα αποδεικνύεται πως επενδύσεις θεωρείτε τις κάθε λογής αναπτυξιακές εταιρείες,
που ουσιαστικά δεν αποδίδουν στο κοινωνικό σύνολο και την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας που χρόνια τώρα αποτελεί πηγάδι δίχως πάτο.

Η κριτική που ασκούμε στον Ισολογισμό έχει σαφή πολιτική αφετηρία και δείχνει την
διαφορετικότητα μας σαν παράταξη…..
Λέμε ξεκάθαρα πως οι όποιες διαφωνίες παρουσιάζουν οι άλλες παρατάξεις έχουν διαχειριστικό
χαρακτήρα και δεν σχετίζονται με την ουσία…. Με το κατά πόσο η Περιφέρεια ικανοποιεί ή
προσπαθεί να ικανοποιήσει το σύνολο των λαϊκών αναγκών, προστατεύοντας την δημόσια
περιουσία.

Αυτό γίνεται ξεκάθαρο αν συνυπολογίσουμε πως με τον σημερινό ισολογισμό που
ψηφίζεται και αφορά το 2016….. ψηφίζεται και η διαχείριση της Περιφέρειας την εποχή του κ.
Περγαντά…”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε: “Ψηφίζουμε λευκό, με την επιφύλαξη η θέση της παράταξής μας να
διατυπωθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.”

Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε αποχή

Ο κ. Δούρος ψήφισε κατά

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε αποχή, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί η παράταξη του να
αξιολογήσει τα στοιχεία μιας περιόδου, που είναι προγενέστερη της εμπλοκής τους με τα
περιφερειακά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα
με την από 5-10-2020 εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1341
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Ο Πρόεδρος σε αυτό το σημείο αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω προανειλημμένων
υποχρεώσεων και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Αριστείδης Τασιός. Πριν από
την αναχώρηση του Προέδρου συζήτησαν τα θέματα 29,30,31, και 32.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 18ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 886/14-07-2020 (Πρακτικό 26ο, Θέμα 30ο, ΑΔΑ:
9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε. Εύβοιας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 206170/6249/25-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά αλλαγές σε πρόσωπα που αιτιολογούνται επαρκώς…… Δεν
έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “Ψηφίζουμε θετικά , με την επισήμανση η νέα επιτροπή να λάβει υπόψη
της τις έως τώρα παρατηρήσεις-προτάσεις μας για την διαγωνιστική διαδικασία των μαθητικών
δρομολογίων έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ,άγονες διαδρομές που επιβαρύνουν τις
οικογένειες παρά το επίδομα που λαμβάνουν ,και σωστή διερεύνηση της έδρας των ταξί θέμα
που έχει απασχολήσει γενικότερα την ΟΕ . Να συνεργαστεί επίσης και με τις αντίστοιχες
επιτροπές των άλλων Π.Ε.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της 886/14-07-2020 (Πρακτικό 26ο, Θέμα 30ο, ΑΔΑ: 9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5)
απόφασής μας, ως προς τη συγκρότηση της υπ’ αριθ. 1Γ τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών (άνω και κάτω των
ορίων, με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία, τεχνική και εργαλείο επιλεγεί από την
Αναθέτουσα, ανοικτός ή ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο κλπ) για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Ευβοίας, για τα
σχολικά έτη 2020-2023, καθώς και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, τόσο για τα άγονα
όσο και για τα νέα δρομολόγια που θα προκύψουν μετά τους διαγωνισμούς που διενεργεί η ΠΕ
Ευβοίας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που
θα έχουν ήδη επιληφθεί, ως εξής:

1. Μπάτσου Κορίνα , κλάδου ΠΕ Μηχανικών Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από την
Τσιρμπίνη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’.

2. Μανώλη Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Μηχαν/γων Μηχ/κών Α’, αναπληρούμενο από την
Φεργάδη Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’.

3. Ζέρβα Δέσποινα, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Α’, αναπληρούμενο από την Χατζηπροδρόμου
Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’.

Γραμματέας της ως άνω επιτροπής ορίζεται η Λαγουδάκη Ελένη κλάδου ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη από τον Ντούρμα Ευστράτιο, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχ/κών Α’.

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο Άρθρο 221 § 1 & 2 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 98/21-01-2020 απόφασή μας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1342
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής - κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού
50.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 198839/5985/02-10-
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. 2/30-9-2020 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την
“Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ (Αριθμ.
Διακήρυξης: 15/156981/5039/5-8-2020)που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη που υπέβαλλε στον συνοπτικό διαγωνισμό.
2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό , στην επιχείρηση “ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ”
(ΑΦΜ:1*******9), η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης,
ήτοι:
 για το τμήμα Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ): 10.059,462€ (ΜΕ Φ.Π.Α.) και
 για το τμήμα Β (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ): 21.246,036€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1343

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας,
Β΄/βαθμιας εκπαίδευσης του Νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ, προϋπολογισμού 30.000,00€ ευρώ άνευ
Φ.Π.Α (37.200,00 € ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%). CPV: 30192700-8 (Γραφική Ύλη),
β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 206199/6250/06-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας , Β΄/βαθμιας
εκπαίδευσης του Νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ, προϋπολογισμού 30.000,00€ άνευ ΦΠΑ (37.200,00 €
ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%). CPV: 30192700-8 (Γραφική Ύλη). Η δαπάνη θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 073 του ΚΑΕ 1111 και θα κατανεμηθεί στα έτη 2020 &
2021, ως εξής:
- 2020: 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- 2021: 36.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

β)Τους όρους του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1344
ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια
με τίτλο ΄΄ Προμήθεια και μεταφορά άλατος για εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Φωκίδας περιόδου 2020΄΄, συνολικού προϋπολογισμού
73.999,84 € και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 206547/3539/06-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια με τίτλο
΄΄Προμήθεια και μεταφορά άλατος για εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου της Π.Ε Φωκίδας περιόδου 2020 ΄΄, συνολικού προϋπολογισμού 73.999,84 € και
β) τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1345

ΘΕΜΑ 22ο:Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1204/2020 (ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον ηλεκτρονικό, ανοικτό,
δημόσιο διαγωνισμό για τη “Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και
συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων-φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 258.818,70€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 206564/6272/06-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η διόρθωση αφορά λάθος εκ παραδρομής...Δεν έχουμε αντίρρηση”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4Α/5-10-2020 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
στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 258.818,70€ με Φ.Π.Α., με το οποίο διορθώνει εν μέρει το
πρ. 4/31-8-2020, διότι εκ παραδρομής κηρύχθηκε άγονο το τμήμα 6 και εγκρίθηκε η προσφυγή
στην διαπραγμάτευσή του ενώ έχει κατακυρωθεί στην εταιρεία “BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”
2. Διορθώνει μερικώς την υπ’ αριθμ. 1204/2020 (ΑΔΑ: 65Χ27ΛΗ-Θ4Ι) απόφασή μας, ως προς
τα σκέλη 12 και 13, ως εξής:
- την κήρυξη ως άγονα τα τμήματα 4, 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.
- 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, 7,12,14,15,16, 21, 23, 24, 25, 26 που ήταν άγονα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1204/2020 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1346

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο:΄Εγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Βελτίωση οδικού κόμβου
και συναφών εργασιών στην εθνική οδό αρ. 27 περιοχή ¨ΒΙΟΠΑ¨ Άμφισσας» προϋπολογισμού
1.820.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 202591/3633/01-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

Τη δαπάνη του έργου «Βελτίωση οδικού κόμβου και συναφών εργασιών στην εθνική οδό αρ.
27 περιοχή ¨ΒΙΟΠΑ¨ Άμφισσας» προϋπολογισμού 1.820.000,00 € με ΦΠΑ.
Την ηλεκτρονική δημοπράτηση του εν λόγω έργου με κωδικό αριθμό 2018ΕΠ06600092 της
συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066 με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
Τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
Τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης .
Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του Διαγωνισμού.
Εξουσιοδοτεί τον αναπληρωτή προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας , για να προβεί στην
κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη. ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
καθώς και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της
διακήρυξης , αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια του αναπληρωτή
Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα,
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες , στη
διακήρυξη κ.λ.π ειδικότερα όπως :
 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς άρθρο 2 παραγ. 2.3

της διακήρυξης .
 Με σχετική απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή

αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων , άρθρο 4
παραγ. 4.1.α της διακήρυξης .

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων ,άρθρο 4
παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης

 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές , την
ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, άρθρο
4 παραγ. 4.1.ι της διακήρυξης

 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , άρθρο 4
παραγ 4.2α της διακήρυξης .

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών, άρθρο 4 παραγ 4.2.γ της διακήρυξης ).

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης , μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών , σε
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να αναρτά τα δικαιολογητικά
του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού» άρθρο 4 παραγ 4.2. δ της διακήρυξης ).

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά ,
και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού , και να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας», άρθρο 4 παραγ 4.2 .ε της
διακήρυξης .

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

 Να κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο , να ειδοποιεί
και να παρέχει πρόσβαση , μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο σύνολο των
στοιχείων του διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις άρθρο 4 παραγ 4.3 της
διακήρυξης, προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη να
ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των
οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1347

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, του έργου «Συντήρηση –
κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Πετράλωνα - Βράχα» προϋπολογισμού 63.000,00€ με ΦΠΑ
της Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.204162/2990/02-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει: α) τη Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου:
«Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Πετράλωνα - Βράχα»προϋπολογισμού
μελέτης 63.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως Υπηρεσία
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος και την
εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας για:
α. τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
β. τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής του,
γ. τον καθορισμό της ημερομηνίας επανάληψής του εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η
δημοπρασία κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή διενεργηθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά
προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης και τις σχετ. διατάξεις (αρ 98 Ν.4412/16)
δ. τη διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν
την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
ε. να ενημερώνει τους υποψηφίους για την διαδικασία σύναψης της σύμβασης του εν λόγω
έργου,σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 4055/2012 και του άρθρου 98 του
Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1348

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας ποταμού Ξηριά επί
της οδού Ο.Ε.77 Χαλκίδας-Ιστιαίας», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189701/5979/05-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος τόνισε: “Ψηφίζουμε θετικά. Επαναφέρουμε την πρόταση που έχουμε καταθέσει
και στο παρελθόν σχετικά με το θέμα της ασφάλειας των υποδομών και ιδιαίτερα των γεφυρών
στην περιφέρειά μας. Η περιφερειακή αρχή οφείλει να μην λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά να
προχωρήσει στην καταγραφή όλων των γεφυρών έτσι ώστε ως ενιαίο θέμα να ενταχθεί σε
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αναπτυξιακό πρόγραμμα.”
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/02-10-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή γέφυρας
ποταμού Ξηριά επί της οδού Ο.Ε.77 Χαλκίδας-Ιστιαίας», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89767,
προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΕΚΑΤ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με Α.Α.
Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 154162 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα επτά και
δεκατρία τοις εκατό (47,13%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1349

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.
Χαλκιδέων-Β Φάση»,προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με ΦΠΑ,του έργου «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 204845/6482/05-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 02-10-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού
δικτύου Δ. Χαλκιδέων-Β Φάση» , με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92342,προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με
ΦΠΑ,του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», με
Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ166734 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ και
ΟΓΔΟΝΤΑ τοις εκατό ( 43,80 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1350

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση του έργου “Κατασκευή
γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου Μαρμάρων Νομού
Φθιώτιδας”»προϋπολογισμού 750.000,00 με ΦΠΑ .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Οικ.196229/11679/24-09-2020 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. 1/18-09-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση του
έργου “Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου Μαρμάρων
Νομού Φθιώτιδας”»προϋπολογισμού 750.000,00 με ΦΠΑ με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 91527.
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα: “Π . ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α.
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ” με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 160872 και ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα και δέκα επτά τοις εκατό (30,17 %) επί των τιμών του
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τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1351

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του 2ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό του έργου: «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής προστασίας»
στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον
Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας(LIFE 11
NAT/GR/1014)» .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 182565/10859/02-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Προβλέπονται 7.000 ευρώ λιγότερα από την σύμβαση…… Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό - Τελικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προστασία φυσικού
περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών και μέτρα αντιπυρικής
προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος "Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων
προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο όρος Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς
Ελλάδας(LIFE 11 NAT/GR/1014)», όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο, για συνολικό
ποσό 130.194,63€ (εργασία & Φ.Π.Α.), ήτοι σε μείωση κατά 7.644,80 € ως προς το ποσό του
συμφωνητικού & ως προς το ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1352

Ο κ. Αναγνωστάκης για τα θέματα 29-30-31 και 32, ανέφερε ότι τα καταψηφίζει, θεωρώντας
ότι τα έργα θα έχουν τρομακτικά προβλήματα μέσα στο χειμώνα, αν δοθεί η παράταση και δεν
ολοκληρωθούν στο χρόνο τους και με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις των αναδόχων.
Επισημαίνοντας επιπλέον ότι η παράταξή του δεν θα νομιμοποιήσει πολιτικά, αυτό που μπορεί
να συμβεί στις τοπικές κοινωνίες, από την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων.

Ο Πρόεδρος για τα κάτωθι θέματα ανάφερε ότι εισηγείται να γίνει παρέμβαση στις Τεχνικές
Υπηρεσίες και των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων ότι εφεξής θα πρέπει να είναι πιο φειδωλοί στα
αιτήματα παρατάσεων.Αυτό θα πρέπει να περάσει και στους αναδόχους ώστε να καταλάβουν
ότι θα πρέπει να ολοκληρώνουν τα έργα μέσα στα χρονικά όρια που τίθενται εξ’αρχής.

Ο κ. Μπέτσιος για τα θέματα 29, 30 και 32 επεσήμανε τα εξής: “Είχαμε διαφωνήσει εξ΄ αρχής
με τα συγκεκριμένα έργα που είναι τα υποέργα 4-5-3 από τα 10 που δημοπρατήθηκαν χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση και με τη συμμετοχή μόνο των εργοληπτικών εταιριών που έχουν έδρα
την Εύβοια, με την δικαιολογία της επίσπευσης των έργων. Το έργο αφορά καταστροφές που
έγιναν 28&29 Σεπτεμβρίου 2018 στη Β. Εύβοια. Τα ειδικά αυτά θέματα αφορούν την SICAP την
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ και πιθανά να έχουμε αιτήματα και για άλλες
παρατάσεις. Έχουν παρέλθει 2 χρόνια ,από το 2018 και η περιφέρεια είναι εκτεθειμένη στους
πολίτες για την μη αποπεράτωση των εργασιών διότι στους συμπολίτες μας μετράει η ασφάλεια
τους και όχι η δικαιολογία των καθυστερήσεων. Τώρα ζητείται παράταση μέσα στο χειμώνα που
οι συνθήκες δυσκολεύουν και η κατάσταση για τους συμπολίτες μας θα επιβαρυνθεί ενώ
κινδυνεύει για μια ακόμη φορά να αποκλειστούν. Από το «ημερολόγιο» των παρατάσεων
προκύπτει επίσης και θέμα ότι τα έργα τα αναλαμβάνουν σχεδόν οι ίδιες εταιρίες κυρίως της
Εύβοιας με κίνδυνο να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό τον όγκο εργασιών. Αντί λοιπόν
οι παρατάσεις να αποτελούν την εξαίρεση, αποτελούν τον κανόνα. Την ευθύνη την μη
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αποπεράτωση των έργων στην ΠΕ την φέρουν και οι τεχνικές υπηρεσίες της Ευβοίας οι οποίες
όπως έχουμε διατυπώσει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις καθυστερεί ή και δίνει αυτοβούλως
παρατάσεις ενημερώνοντας την ΟΕ εκ των υστέρων. Η τακτική των Τεχνικών Υπηρεσιών και η
πολιτική επιλογή της ΠΑ για την δημοπράτηση και υλοποίηση έργων υποδομής και συντηρήσεων
στην Εύβοια είναι εκείνη που δημιουργεί την οπισθοδρόμηση της.ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ”

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση
αποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25(Τμήμα Ροβιές-Ιστιαία-Κανατάδικα), 26 (Τμήμα
Μονοκαρυά - Κρυονερίτης) & 27 (Τμήμα Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες)» αναδόχου
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 195409/6158/Φ.Ε./23-
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: “Η αιτιολόγηση της αιτούμενης παράτασης είναι βάσιμη……Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Οι κ.κ Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση
βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25(Τμήμα Ροβιές-Ιστιαία-Κανατάδικα), 26 (Τμήμα Μονοκαρυά -
Κρυονερίτης) & 27 (Τμήμα Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες)» αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.μέχρι 28-02-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους α), β), γ)
και δ) του υπ’ αρ. 188105/5914/Φ.Ε./23-09-2020 εγγράφου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1353

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών στις επαρχιακές οδούς 28 (Τμήμα Λ.Αιδηψού-Ήλια-Ροβιές) & 29 (Τμήμα Αιδηψός-
Γιάλτρα) » αναδόχου SICAP ΑΤΕ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.197856/6257/Φ.Ε./28-09-2020 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: “Η αρχική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου ήταν έξι (6) μήνες,
δηλαδή έως 01/10/2020.
Η αιτιολόγηση της αιτούμενης παράτασης είναι βάσιμη……Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Οι κ.κ Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν κατά

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στις
επαρχιακές οδούς 28 (Τμήμα Λ.Αιδηψού-Ήλια-Ροβιές) & 29 (Τμήμα Αιδηψός-Γιάλτρα) » μέχρι
01-01-2021 καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος SICAP ΑΤΕ είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1354

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση
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σπηλαιώσεων στον Λιμένα Λιναριάς Σκύρου (Λ.Τ. Σκύρου)» αναδόχου ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.

οικ.206022/6513/Φ.Ε./06-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε “Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφτηκε τον Ιούνιο του
2019….
Η έκταση του έργου και η φύση του δεν δικαιολογούν την παράταση…..
Δεν αποτελεί βάσιμη δικαιολογία η παραμονή μεγάλου ιδιωτικού πλοίου που θα φύγει τον
Οκτώβρη…..
Η αίτηση για παράταση υποβλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία τον Μάιο του 2020 και έφτασε στην
Οικονομική μόλις τώρα….
Το έργο είναι μετέωρο από τις 18/6/2020…..

Σε αυτή την βάση…….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και απαιτούμε γραπτές
εξηγήσεις για την διοικητική αταξία.”

Οι κ.κ Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση
σπηλαιώσεων στον Λιμένα Λιναριάς Σκύρου (Λ.Τ. Σκύρου)» μέχρι 01-02-2021, καθώς οι λόγοι
που επικαλείται ο ανάδοχος ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1355

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών στις επαρχιακές οδούς 21 (Τμήμα Προκόπι-Πήλι), 22 (Τμήμα Κήρινθος- Ζωοδόχος Πηγή-
Φαράκλα) & 23 (Μαντούδι -Κύμασι)»αναδόχου SICAP ATE,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 202403/6390/01-10-2020
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: “Η αίτηση για παράταση υποβλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία τον Ιούλιο
του 2020 και έφτασε στην Οικονομική μόλις τώρα….
Το έργο είναι μετέωρο από τον Αύγουστο του 2020…..
Συνεκτιμώντας πως η αιτιολογία της παράτασης είναι βάσιμη, όπως αναφέρεται από την
υπηρεσία, ενώ είναι ασαφής στην αίτηση του εργολήπτου……. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στην
εισήγηση και απαιτούμε γραπτές εξηγήσεις για την διοικητική αταξία…
Ζητάμε, επίσης να πληροφορηθούμε πόσα έργα έχει στην Π.Ε Εύβοιας ο συγκεκριμένος
εργολήπτης και σε πόσα από αυτά έχουν δοθεί παρατάσεις.”

Οι κ.κ Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στις
επαρχιακές οδούς 21 (Τμήμα Προκόπι-Πήλι), 22 (Τμήμα Κήρινθος- Ζωοδόχος Πηγή-Φαράκλα) &
23 (Μαντούδι -Κύμασι)» μέχρι 20-11-2020, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος SICAP ATE
είναι βάσιμοι εν όλω, για την ομαλή και ορθή ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1356
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 191186/589/24-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 18/09/2020), Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 201007/622/30-09-
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. 191186/589/24-09-2020(ΑΔΑ:Ω06Β7ΛΗ-7ΥΞ) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 18/09/2020), 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 συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 463/2020 (Πρακτ. 12/07-04-2020) απόφαση της Ο.Ε.
ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 044989905 Κλειτσός Ευρυτανίας
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 133684486 Σταυρός Φθιώτιδας
3. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που

προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 18.09.2020 στην
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

4. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 114345 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, και το ΜΕ 34451 ΙΧ τύπου εκσκαφέα

της ΚΟΙΝΣΕΠ Βελούχι για τον καθαρισμό του υδατορέματος «Καρπενησιώτη» της ΤΚ
Καρπενησίου.

(β) Το ΜΕ 63038 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, το ΜΕ 63027 ΙΧ μηχάνημα έργου
τύπου
εκσκαφέα και το KHA 6795 φορτηγό όχημα της εταιρίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
για την διευθέτηση της κοίτης του Κρικελλοπόταμου στην γέφυρα της Δομνίστας για την
προστασία υφιστάμενου τεχνικού.

(γ) Το ME 15962 μηχάνημα έργου τύπου προωθητήρα, ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η για την διευθέτηση της κοίτης του υδαρορέματος στην γέφυρα στο Στένωμα για
την προστασία υφιστάμενου τεχνικού.

(δ) Το ΜΕ 93854 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και το
ΜΕ 93855 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή ιδιοκτησίας Κ & Γ ΓΟΥΛΑΣ ΟΕ για την
διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος «Κερασοβίτης» στα Καπνοχώρια για την προστασία
του ΕΟΔ.

(ε) Το ΜΕ 93876 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΚΗΑ 6738 και το ΚΗΑ 6198
φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ, το ΜΕ 34466 ΙΧ μηχάνημα έργου
τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, το ΚΗΑ 2860 και το ΚΗΑ 6627
φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε., το φορτηγό όχημα ΕΚΑ 7722
ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και το φορτηγό όχημα ΕΚΒ 2707 ιδιοκτησίας
ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος «Κλαρωτός»
της ΤΚ Καρπενησίου.

(στ) Το ΜΕ 136496 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 133082 ΙΧ μηχάνημα έργου
τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 124565 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου προωθητή, το ΜΕ 029499 ΙΧ
μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, το ΜΕ 133085 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και τα
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φορτηγά οχήματα ΙΖΥ 9569 και ΤΚΕ 6839 ιδιοκτησίας ΣΙΔΕΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για τον διευθέτηση
της κοίτης του υδατορεματος «Κακόρεμα» της TK Καρπενησίου.

(ζ) Το ΜΕ 34482 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα και το ΜΕ 34475 ΙΧ τύπου φορτωτή,
ιδιοκτησίας ΚΛΕΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στην
Βλαχέρνα –
Αγαλιανό για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας), και του υδατορέματος του
Μεγάλου Χωριού, αντίστοιχα.

(η) Το ΜΕ 72730 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 133096 ΙΧ μηχάνημα έργου
τύπου φορτωτή, το ΜΕ 72741 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα ιδιοκτησίας GENTEHNICA
ΕΠΕ, το ME 131629 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,
το ΜΕ 72742 τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 6144 ιδιοκτησίας
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ και το φορτηγό όχημα ΕΚΕ 1915 ιδιοκτησίας
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΗ, για την διευθέτηση της κοίτης του υδαρορέματος στον Φουρνά για
την προστασία υφιστάμενων τεχνικών και αποκατάσταση βατότητας παρακείμενων αγροτικών
οδών.

(θ) Το ΜΕ 86702 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
και το ME 92780 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου Άγραφα- Καμάρια – Σάικα.

(ι) Το ME 29506 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ για
την διευθέτηση της κοίτης του υδαρορέματος στον Κλειτσό για την προστασία υφιστάμενων
τεχνικών και αποκατάσταση βατότητας.

5. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθ. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1357

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 200244/761/29-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 26-09-2020), Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.204687/779/05-10-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 200244/761/29/09/2020(ΑΔΑ 66ΝΠ7ΛΗ-ΞΞΨ) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων
φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 26-09-2020),Π.Ε.Φωκίδας,με την οποία
αποφασίστηκαν τα 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 πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκε από τις 26-9-2020 στην
περιοχή της Π.Ε Φωκίδας.
3. Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών:
i. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 93455 εκσκαφέας, ΜΕ 43671 εκσκαφέας-φορτωτής και το ΑΜΑ
2083 φορτηγό ιδιοκτησίας ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. για την άρση καταπτώσεων, απόφραξη τεχνικών και
την αποκατάσταση κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Λιδορικίου-Συκιάς-Στρώμης.
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 114740 ισοπεδωτής γαιών, ΜΕ 108218 φορτωτής, ΜΕ 73925
εκσκαφέας-φορτωτής και το ΑΜΕ 4277 φορτηγό ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ για
την απόφραξη τεχνικών, τον καθαρισμό και την άρση καταπτώσεων του οδικού δικτύου Τοίχειο-
Παλιοξάρι-Ποτιδάνεια-Στίλια-Μηλιά και Ρέρεση-Φράγμα Μόρνου-Πεντάπολη.
iii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 51662 φορτωτής, ιδιοκτησίας ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για την
απόφραξη τεχνικών, άρση καταπτώσεων και τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Ιτέα-Γαλαξίδι-
Πεντεόρια Αγία Ευθυμία-Βουνιχώρα.
iv. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 51625 εκσκαφέας-φορτωτής ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ Ο.Ε.
για την άρση καταπτώσεων και τον καθαρισμό του Εθνικού οδικού δικτύου Άμφισσας-Γραβιάς.
v. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 133849 φορτηγό με λεπίδα ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον καθαρισμό του Επαρχιακού δικτύου Πολύδροσο-Γραβιά, Γραβιά-
Επτάλοφο.
vi. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 51286 φορτωτής και ΜΕΑ 8941 φορτηγό ιδιοκτησίας ΤΡΙΒΗΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την άρση καταπτώσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Πενταγιοί-Αρτοτίνα-όρια
Νομού με Αιτωλοακαρνανία.
4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθ. 2137/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για τη σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1358

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.oικ.192436/1410/21-09-2020 απόφασης του
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Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για την Κατάρτιση Πίνακα Ιδιωτών για Δράσεις Πολιτικής
Προστασίας έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.198433/3541/28-
09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αν έγινε μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…. Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. oικ.192436/1410/21-09-2020 (ΑΔΑ:67ΟΤ7ΛΗ-101)απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί Κατάρτισης Πίνακα Ιδιωτών για Δράσεις Πολιτικής
Προστασίας έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 , λόγω
συμπλήρωσης του μητρώου και διόρθωσης στοιχείων του μητρώου, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ –
ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΜ

1
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ

ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 301926953

2 ΚΡΟΝΟΣ Ο.Ε.
ΛΙΔΩΡΙΚΙ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 028819732

3 ΚΟΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 049035987

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ

ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥ &ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 800066863

5 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 040990151

6 ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΤΟΤΙΝΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 045669514

7 ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 109197475
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8
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 035364667

9
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΠΑΛΙΟ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 129005530

10 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 018238063

11
ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΑΒΙΑ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 109158880

12
ΒΑΡΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΡΑΘΙΑΣ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 998515631

13. ΣΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
041544580

14
ΑΦΟΙ Γ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ

Ο.Ε.
ΔΕΣΦΙΝΑ

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 030013497

15
Ε.ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ &ΣΙΑ

Ε.Ε.
ΙΤΕΑ

Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ 999916448

16 ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 030838262

17
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 049655064

18 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 041432476

19
Β.&Γ.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
&Ε.ΜΕΛΙΣΤΑ Ε.Ε.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 065964868

20 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ Ο.Ε.
ΑΜΦΙΣΣΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 109175342
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21 ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ
ΙΤΕΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 133604756000

22 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΤΕΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 153150129

23 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΙΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 101925175

24 ΚΑΨΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 046131969

25 ΣΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 153162743

26
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΕΡΓΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 301946141

27 ΡΕΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 046190183

28
ΠΑΛΙΟΥ-ΛΙΑΡΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 129025472

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1359

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 197564/607/01-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 25/09/2020 και από 28/09/2020), Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 206122/641/06-10-
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. 197564/607/01-10-2020 (ΑΔΑ:Ω9ΩΛ7ΛΗ-Φ4Ρ) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 25/09/2020 και από 28/09/2020), 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
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από 25/09/2020 και
από 28/09/2020 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
3.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 72750 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
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ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στην Καταβόθρα.
(β) Το ΜΕ 119746 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΗ

ΦΕΓΓΟΥΛΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα Αλέστια.
(γ) Το ΜΕ 34460 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού.

(δ) Το ME 72747 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 1171,
ιδιοκτησίας ΜΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τον καθαρισμό του υδατορέματος στον Γαβρινίτη και του
παρακείμενου οδικού δικτύου.

(ε) Το ΜΕ 63035 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα και το φορτηγό όχημα ΚΥΗ 3823,
ιδιοκτησίας ΠΛΕΞΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον καθαρισμό του υδατορέματος «Τσιρλόρεμα» της ΤΚ
Καρπενησίου.

(στ) Το ΜΕ 63139 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 114347 ΙΧ μηχάνημα έργου
τύπου φορτωτή και τα φορτηγά οχήματα ΜΙΡ 7189 και ΚΗΑ 5336, ιδιοκτησίας ΣΙΔΕΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε. για τον διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στην Σαρκίνη για την προστασία
υφιστάμενων τεχνικών.

(ζ) Το ΜΕ 29503 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΝΕΣΤΩΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά.

(η) Το ΜΕ 72749 ΙΧ τύπου εκσκαφέα – φορτωτή και το ΚΗΑ 5630 φορτηγό όχημα,
ιδιοκτησίας ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Κτημενίων.

(θ) Το ΜΕ 34443 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, και το φορτηγό όχημα
ΚΗΑ 5739 ιδιοκτησίας ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Κρέντη – Βαρβαριάδα – Μοναστηράκι.

(ι) Το ΜΕ 72704 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΙΑΕ
8329 ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

(ια) Το ΜΕ 133076 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ME 100773 IX μηχάνημα έργου
τύπου φορτωτή, το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 6069, ιδιοκτησίας ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ.
Α.Ε., και το ME 133095 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΛΩΡΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ, για τη διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στην θέση «Γεφύρι
Κακού» και τον καθαρισμό του παρακείμενου οδικού δικτύου για την αποκατάσταση της
βατότητας του οδικού δικτύου Τρίδεντρο - Βραγγιανά.

(ιβ) Το ME 29466 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου προωθητήρα, ιδιοκτησίας ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΘΥΡΗ
για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στην γέφυρα στο Κρυονέρι για την προστασία
υφιστάμενου τεχνικού.

(ιγ) Το ΜΕ 24751 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.
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.

4.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.
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(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1360

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 202548/785/01-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/09/2020),Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 206994/802/07-10-
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. 202548/785/01-10-2020(ΑΔΑ:6Μ247ΛΗ-Υ1Ι) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/09/2020),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 συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών που έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ. 84
απόφαση της Ο.Ε (πρακτικό υπ. Αριθμ. 3 της 21/1/2020 ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) με τις ανωτέρω
επιχειρήσεις ως παρακάτω :
147 ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 050062655 ΛΑΜΙΑ

3.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 104062 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου, τα
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 3672 και ΜΙΤ 8917 φορτηγά ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιίας,
τεχνικά κα) στην περιοχή της ΤΚ Μοσχοχωρίου του Δήμου Λαμιέων .
2) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 65792 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή - εκσκαφέα
ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιία υδατόρεμα) στην περιοχή της ΕΟ Λαμίας - Λιβαδειάς .
3) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 16258 μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή γαιών, το υπ. Αριθμ.
Κυκλ. ΜΕ 70438 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα λαστιχ. , ιδιοκτησίας ΦΑΣΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιία
υδατόρεμα) στην περιοχή της ΔΕ Αγίου Κωνσταντίνου και της ΔΕ Καμένων Βούρλων του
Δήμου Καμένων Βούρλων .
4) Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 61100, ΜΕ 62941, ΜΕ 45167 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου
εκσκαφέα ερπ., και τα με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΙΧ 6852 ,ΒΟΡ 2827, ΚΖΒ 6676, ΖΧΡ 1819, ΜΙΤ
9548 φορτηγά και το με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΧ 1130 όχημα μεταφοράς ΜΕ ιδιοκτησίας
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας
(υδατορέματα , οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων και της ΔΕ Στυλίδας του
Δήμου Στυλίδας.
5) Την προμήθεια αδρανών υλικών ήτοι : πέτρα λατομείου εκτιμώμενης ποσότητας 5.000,00
ΤΝ περίπου με τιμή μονάδος 6,85 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ) , υλικό Ε4 λατομείου εκτιμώμενης
ποσότητας 2.000,00 περίπου με τιμή μονάδος 3,00 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ ) , για την
αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (αναχώματα ΤΚ Γοργοποτάμου , Αμουρίου)
στην προμηθεύτρια ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΒΕΕ.
6) Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 5402, ΜΙΚ 7523 ΜΙΡ 4579, ΜΙΡ 2124, ΜΙΤ 1429, ΜΙΤ 6937,
ΜΙΖ 9835, ΜΙΚ 3960, φορτηγά , το με αριθιμό κυκλοφορίας ΜΕ 76294 μηχάνημα έργου τύπου
λαστιχοφόρου φορτωτή , το ΜΕ 31699 τύπου ισοπεδωτή γαιών και το με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΡ
8316 όχημα μεταφοράς ΜΕ ιδιοκτησίας ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για την άμεση αποκατάσταση
των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
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7) Με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-91689 μηχάνημα έργου τύπου προωθητή ερπ. ιδιοκτησίας ΧΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ για την αποκατάσταση της οδοποιίας στις ΤΚ Παλαιοκερασιάς , Άνυδρο, Νεράϊδα,
Λογγίτσι και Αυλάκι του Δήμου Στυλίδας προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
8) Το με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 82626 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας ερπυστριοφόρος
ιδιοκτησίας ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ για τον καθαρισμό της κοίτης του ρέματος
Αρχανόρεμα ανάντη και κατάντη της Ε.Ο.Λαμίας - Καρπενήσι από φερτά υλικά , βλάστηση ,
χωρίς μεταβολή των διατομών αυτού για την προστασία των υποδομών μας , την διασφάλιση
της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας του υδατορέματος , προκειμένου να
προστατευτούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες επιχειρήσεις και αγροτεμάχια από την ανεξέλεγτη
διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή από πλημμυρικο φαινόμενο.
9) Το με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματα έργων ΜΕ 91708 τύπου φορτωτή - εκσκαφέα, , το ,
ΑΜΕ 3135 , φορτηγό και το υπ. Αριθμ. ΜΙΚ 7824 όχημα μεταφοράς ΜΕ για τον καθαρισμό
δρόμων & τάφρων στις ΤΚ Μακρολίβαδο . Μελιταία, Καρυές , Μαντασιά, Πολυδένδρι της Δ.Ε.
Δομοκού του Δήμου Δομοκού και το ΑΜΕ 3135 φορτηγό - υδροφόρα για την υδροδότηση της
ΤΚ Παλαιοκερασίας λόγω βλάβης στην υδρομάστευση ιδιοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ .
10) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 63626 μηχανήματος τύπου εκσκαφέα λαστ. και το υπ.
Αριθμ. ΜΙΡ 6619 φορτηγό ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ για την άμεση
αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα, τεχνικά κα) στην TK
Περιβολίου της ΔΕ Ξυνιάδας του Δήμου Δομοκού.
11) Την προμήθεια αδρανών υλικών ήτοι : πέτρα λατομείου εκτιμώμενης ποσότητας 500,00 ΤΝ
περίπου με τιμή μονάδος 6,85 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ ) ,υλικό Ε4 λατομείου εκτιμώμενης
ποσότητας 250 ΤΝ περίπου με τιμή μονάδος 3,00 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ), υλικό λατομείου 3Α
εκτιμώμενης ποσότητας 2.500,00 € περίπου με τιμή μονάδας 3,50 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ) για
την αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιία,) στην Ε.Ο. Λαμίας -
Καρπενησίου , στην Επ.Ο. Λιανοκλάδι-Στύρφακα-Μοσχοκαρυά) στην προμηθεύτρια ΚΑΛΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
12) Το υπ. Αριθμ. ΕΚΑ 7211 φορτηγό ιδιοκτησίας ΦΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την μεταφορά
αδρανών υλικών για την αποκατάσταση των αναχωμάτων στην περιοχή της ΤΚ Γοργοποτάμου
και Αμουρίου του Δήμου Λαμιέων.

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

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
Η δαπάνη της προμήθειας των αδρανών υλικών θα υπολογιστεί από τα δελτία αποστολής και

τα αποδεικτικά ζύγισης που θα προσκομίσει ο προμηθευτής σε συγκεντρωτικό πίνακα και θα
παραλαμβάνονται επί τόπου από την αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της
Π.Στ.Ε.

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

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

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας , καθώς και την
ενδεικνυόμενη ανα περίπτωση σήμανση της οδού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
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(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1361

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 204409/12088/05-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης έθεσε το ερώτημα γιατί προσφύγανε σε έκτακτη ανάγκη δεδομένου ότι το
έργο αυτό θα έπρεπε να γίνει με διαγωνιστική διαδικασία .

Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι επειδή δεν ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τον
καθαρισμό του πρασίνου στην Π.Ε. Φθιώτιδας έγκαιρα, κρίθηκε αναγκαία η εν λόγω ανάθεση
προκειμένου να γίνουν οι πλέον απαραίτητες εργασίες κατά την αντιπυρική περίοδο.

Μετά την επισήμανση του κ. Παπαναστασίου ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας στην περιοχή του Δήμου Δομοκού και του Δήμου Λαμιέων για
την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
Δεν αφορά έκτακτη ανάγκη…αλλά έργο που έπρεπε να γίνει προγραμματισμένα και ύστερα από
διαγωνιστική διαδικασία. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας,
για τον καθαρισμό της βλάστησης και
κλαδιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας

2014ΕΠ56600010 ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ο.Ε. 24.738,00€
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της ΠΕ Φθιώτιδας στην περιοχή του
Δήμου Δομοκού και του Δήμου Λαμιέων για
την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και
την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
από 20/07/2020 έως 14/09/2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1362

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 204977/780/05-10-
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 ανέφερε: “Παρότι έρχονται καθυστερημένα….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016
Υποέργο 21 (έκτακτες ανάγκες 2020) των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την υποβοήθηση του έργου της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από
αιτήματα της ΔΙ.Π.ΥΝ Φωκίδας.
από 20/7/2020 έως 30/9/2020

2014ΕΠ56600016 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Ο.Ε 1.928,20€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την υποβοήθηση του έργου της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από
αιτήματα της ΔΙ.Π.ΥΝ Φωκίδας.
από 20/7/2020 έως 30/9/2020

2014ΕΠ56600016 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 812,20€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την υποβοήθηση του έργου της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από
αιτήματα της ΔΙ.Π.ΥΝ Φωκίδας.
από 20/7/2020 έως 30/9/2020

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε Ο.Ε 1.928,20€
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Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για
την υποβοήθηση του έργου της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από
αιτήματα της ΔΙ.Π.ΥΝ Φωκίδας.
από 20/7/2020 έως 30/9/2020

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 1.928,20€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1363

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ο κ. Μπέτσιος για τα θέματα 40 και 41 δήλωσε τα εξής: “Ψηφίζουμε λευκό. Ζητάμε ως
παράταξη α. οι προτάσεις των εκπαιδευτικών υπηρεσιών να επισυνάπτονται στις εισηγήσεις που
αποστέλλονται από τις διευθύνσεις ανάπτυξης στην Ο.Ε. και β. ενιαιοποίηση των διαδικασιών
από όλες τις Π.Ε.”
Ο κ. Δούρος πρότεινε να συζητήσουν για τα μαθητικά τον Ιανουάριο και να γίνει καλύτερος
σχεδιασμός.

ΘΕΜΑ 40ο:Καταργήσεις -τροποποιήσεις -συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Φθιώτιδας (2η κατάσταση).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 202531/6057/07-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ Δούρος, Αναγνωστάκης και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις είναι λογικές και
αιτιολογούνται ….
Παρά ταύτα λόγω…. των λειψών προσπαθειών για ενιαία κριτήρια και τρόπο προσδιορισμού των
μαθητικών δρομολογίων….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ….. Ζητώντας ουσιαστική συνεργασία με τις
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δημιουργία σταθερών διαδρομών στην μεταφορά των μαθητών…..
Ζητάμε, επίσης ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση όλων των ταξί που δύνανται να
χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή με το μικρότερο κόστος.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποιήσεις-καταργήσεις-συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας (2η Κατάσταση Τροποποιήσεων - Καταργήσεων)
Πιο αναλυτικά:

Α.ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 83: Το τμήμα 83, 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 Τσιλοφύτη Γεώργιο, με αφετηρία τη Γαύριανη και προορισμό το Δημοτικό σχολείο
Πελασγίας, να καταργηθεί δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των μαθητών που μεταφέρονται
από τη Γαυριανή σε σχολικές μονάδες της Πελασγίας (Δημοτικό, Γυμνάσιο) είναι τέσσερεις (4)
σύμφωνα με το αριθ. 98/03-09-2020 έγγραφο του Δημοτικού σχολείου Πελασγίας & το αριθ.
206/16-09-2020 έγγραφο του Γυμνασίου Πελασγίας.
Οι παραπάνω μαθητές (4) εξυπηρετούνται από το δρομολόγιο του τμήματος 84, διπλό
δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο τον Καστάνη Γεώργιο, με αφετηρία
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τη Γαύριανη και προορισμό το Γυμνάσιο και το Λύκειο Πελασγίας όπως αυτό τροποποιείται με
το παρόν (προσθήκη: Δημοτικό Πελασγίας , κατάργηση Λύκειο Πελασγίας).
Η κατάργηση του τμήματος 83 ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, ήτοι:
14-09-2020.

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

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 63: Το τμήμα 63, 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 Καραγιάννη Ιωάννη, με αφετηρία το Εσπερινό Λύκειο Λαμίας- 3ο
Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας (επιστροφή 21:50) και προορισμό τον Άγιο Κωνσταντίνο-Λιβανάτες, να
τροποποιηθεί σε Εσπερινό Λύκειο Λαμίας- 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας- Εσπερινό Γυμνάσιο
Λαμίας (επιστροφή 21:50) και προορισμό τον Άγιο Σεραφείμ- Καμένα Βούρλα- Άγιο
Κωνσταντίνο - Λιβανάτες, προκειμένου να μεταφερθούν δύο (2) επιπλέον μαθητές που φοιτούν
στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 279α/16-09-2020 έγγραφό του.
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος
λόγω εκτέλεσης επιπλέον οκτώ χιλιομέτρων και οκτακοσίων μέτρων (8,8) καθημερινά.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 63 : 84,89 ευρώ ήτοι:
(70,74 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 14,15 προαίρεση σε ποσοστό 20 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 54: Το τμήμα 54, 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 Μιχαήλ Αναστάσιο, με αφετηρία το Νέο Κρίκελο - 4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας
και προορισμό το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας & το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας,
να τροποποιηθεί σε Νέο Κρίκελο-4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας και προορισμό το Ειδικό
Δημοτικό σχολείο Λαμίας & το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

63
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ

Εσπερινό Λύκειο
Λαμίας- 3ο Εσπερινό

ΕΠΑΛ Λαμίας
(επιστροφή 21:50)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Εσπερινό Γυμνάσιο
Λαμίας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Άγιος Σεραφείμ
Καμένα Βούρλα

-
Άγιος Κωνσταντίνος

Λιβανάτες

4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 84,89 €

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 70,74
ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ14,15 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 84,89
ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

54
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Νέο Κρίκελο-4ο χλμ
Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας

(Γρεβενών &Μπελογιάννη)-
2 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 28,75 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

Ν
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ΤΜΗΜΑ 60: Το τμήμα 60, 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 Καραγεώργο Γεώργιο, με αφετηρία τη Τσιριμώκου 35 Λαμία - Γρηγοροπούλου 28
Λαμία και προορισμό το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας (τμήμα ένταξης) - 5ο Λύκειο Λαμίας (τμήμα
ένταξης),να τροποποιηθεί σε Τσιριμώκου 35 Λαμία - Γρηγοροπούλου 28 Λαμία και προορισμό
το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας (Τανάγρας 30) - 5ο Λύκειο Λαμίας(τμήμα ένταξης), δεδομένου ότι ο
μαθητής που φοιτούσε στο τμήμα ένταξης του 5ου Γυμνασίου Λαμίας πήρε μεταγραφή στο
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το αριθ. Φ.27/198/17-09-2020 έγγραφο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Φθιώτιδας & το αριθ. Φ.27/1136/16-09-2020 έγγραφο του 5ου Λυκείου Λαμίας.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ 70: Το τμήμα 70, 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 Παπαρούπα Παναγιώτη, με αφετηρία τον Οικισμό Αφράτη - Αχιλλέως 12 -
Ηροδότου 12 και προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι),
να τροποποιηθεί σε Οικισμός Αφράτη - Αχιλλέως 12 - Ηροδότου 12 - Ζακύνθου 16Α και
προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι), προκειμένου να μεταφερθεί
ένας (1) επιπλέον μαθητής που φοιτά στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας σύμφωνα με
το αριθ. Φ.27/456/23-09-2020 έγγραφό του.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ 79: Το τμήμα 79, 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 Μόσχο Πολύκαρπο, με αφετηρία την Μεσολογγίου 1η πάροδος- Πηλίου 5 -
Μυκηνών 5 Λαμία και προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι), να
τροποποιηθεί σε Μεσολογγίου 1η πάροδος- Πηλίου 5 - Μυκηνών 5 - Βασιλικών 19 Λαμία και
προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι), προκειμένου να μεταφερθεί
ένας (1) επιπλέον μαθητής που φοιτά στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας σύμφωνα με
το αριθ. Φ.27/456/23-09-2020 έγγραφό του.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

60
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τσιριμώκου 35
Λαμία -

Γρηγοροπούλου 28
Λαμία

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
5ο Γυμνάσιο Λαμίας
(τμήμα ένταξης)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας
-

5ο Λύκειο Λαμίας
(τμήμα ένταξης)

2 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 20,61 €
ΧΩΡΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟ
Ν

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

70
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οικισμός Αφράτη -
Αχιλλέως 12 -
Ηροδότου 12
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ζακύνθου 16Α

Λαμία

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο
Λαμίας (Λιανοκλάδι) 4 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 49,34 €
ΧΩΡΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟ
Ν

ΚΟΣΤΟΣ
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ΤΜΗΜΑ 81 : Το τμήμα 81, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), δρομολόγιο με ταξί για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκ/σης,
με αφετηρία τις Κομποτάδες και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας, με προσωρινό ανάδοχο
τον Ζαλοκώστα Ανδρέα, να τροποποιηθεί σε Κομποτάδες και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Φθιώτιδας και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας προκειμένου να μεταφερθεί ένας επιπλέον
μαθητής (σχετ. Το αριθ. 322/30-06-2020 έγγραφο του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λαμίας)
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ 84: Το τμήμα 84, 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 Καστάνη Γεώργιο, με αφετηρία τη Γαύριανη και προορισμό το Γυμνάσιο & Λύκειο
Πελασγίας, να τροποποιηθεί σε Γαύριανη και προορισμό το Γυμνάσιο & το Δημοτικό σχολείο
Πελασγίας προκειμένου να μεταφερθούν δύο επιπλέον μαθητές από Γαύριανη που φοιτούν στο
Δημοτικό σχολείο Πελασγίας.
(σχετ: το αριθ. 98/03-09-2020 έγγραφο του Δημοτικού σχολείου Πελασγίας & το αριθ. 206/16-09-
2020 έγγραφο του Γυμνασίου Πελασγίας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ 99: Το τμήμα 99, 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 Πανουργιά Κωνσταντίνο, με αφετηρία το Μαρίνι - Άγιος Ιωάννης-Μελίσσια και
προορισμό το 1ο Δημοτικό σχολείο Στυλίδας & το Λύκειο Στυλίδας,
να τροποποιηθεί Μαρίνι - Άγιος Ιωάννης-Μελίσσια και προορισμό το 1ο Δημοτικό σχολείο
Στυλίδας - το Λύκειο Στυλίδας & το Γυμνάσιο Στυλίδας προκειμένου να μεταφερθεί μία (1)
επιπλέον μαθήτρια από το Μαρίνι που φοιτά στο Γυμνάσιο Στυλίδας σύμφωνα με το αριθ.
Φ.27/335/23-09-2020 έγγραφό του.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

79
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Μεσολογγίου 1η
πάροδος- Πηλίου 5 -
Μυκηνών 5 Λαμία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Βασιλικών 19

Λαμία

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο
Λαμίας (Λιανοκλάδι) 4 ΜΟΣΧΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 43,56 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

Ν
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

81
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Κομποτάδες

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας
3 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 32,75 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

Ν
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

84
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Γαύριανη

Γυμνάσιο Πελασγίας
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Λύκειο Πελασγίας
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Δημοτικό σχολείο Πελασγίας

4 ΚΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 37,52 €
ΧΩΡΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟ
Ν

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1364

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για δώδεκα (12) 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 181.054,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 203860/6132/07-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η προτεινόμενη δημοπράτηση είναι λογική και αιτιολογείται ….
Παρά ταύτα λόγω…. των λειψών προσπαθειών για ενιαία κριτήρια και τρόπο προσδιορισμού των
μαθητικών δρομολογίων….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ….. Ζητώντας ουσιαστική συνεργασία με τις
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δημιουργία σταθερών διαδρομών στην μεταφορά των μαθητών…..
Ζητάμε, επίσης ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση όλων των ταξί που δύνανται να
χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή με το μικρότερο κόστος.”

Οι κ.κ Δούρος, Αναγνωστάκης και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για δώδεκα (12) 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 181.054,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα
προαίρεσης της τάξης του 30%, (41.781,70€). Τα νέα δρομολόγια έχουν ως εξής:

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Σ

ΑΡ.
ΜΑΘ ΔΡΟΜ. ΕΙΔΟΣ

ΑΥΤ.

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΣΗ

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩ

Σ
ΜΕΓΑΛ

Η
ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤ
ΟΣ
ΠΟΛ
ΕΩΣ
ΜΙΚΡ
Η

ΚΛΙΣ
Η

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕ
ΩΣ

ΜΕΓΑΛ
Η

ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΑΝΩΤΑ
ΤΟ

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ

ΚΟΣΤΟ
Σ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
30%

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ

2020
ΝΕΟ
22

1ο Δημοτικό
σχολείο

Γοργοποτάμο
υ (ολοήμερο

τμήμα)

Κόμμα 8
μονό
δρομολ
όγιο

Μικρό
λεωφο
ρείο

1,00 0,00 4,50 0,00 5,50 21,20 27,56

Σχετικό το αριθ.
125/21-09-2020
έγγραφο του
1ου Δημοτικού

σχολείου
Γοργοποτάμου

99
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Μαρίνι - Άγιος

Ιωάννης-Μελίσσια

1ο Δημοτικό σχολείο Στυλίδας -
Λύκειο Στυλίδας
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Γυμνάσιο Στυλίδας

3 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30,11 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

Ν
ΚΟΣΤΟΣ
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2020
ΝΕΟ
23

1ο Δημοτικό
σχολείο

Γοργοποτάμο
υ (ολοήμερο

τμήμα)

Γοργοπόταμ
ος-

Αλεπόσπιτα-
Βαρδάτες-
Νέο Κρίκελο

15
μονό
δρομολ
όγιο

Μικρό
λεωφο
ρείο

3,50 0,00 6,30 0,00 9,80 24,30 31,59

Σχετικό το αριθ.
125/21-09-2020
έγγραφο του
1ου Δημοτικού

σχολείου
Γοργοποτάμου

2020
ΝΕΟ
24

Μαρίνι-
Μελίσσια
Στυλίδας

Στυλίδα
(ανταπόκρισ

η με
λεωφορείο
για Μουσικό
σχολείο

Λαμίας & 1ο
ΕΠΑΛ
Λαμίας)

3

διπλό
δρομολ
όγιο (με
επιστρο
φή)

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

2,00 0,00 12,8
0 0,00 14,80 29,10 37,83

Σχετικό το αριθ.
354/23-09-2020
έγγραφο του
Μουσικού

σχολείου Λαμίας
& το αριθ.
1157/02-10-
2020 έγγραφο
του 1ου ΕΠΑΛ

Λαμίας

2020
ΝΕΟ
25

Μαρίνι

1ο
Νηπιαγωγεί
ο Στυλίδας-
1ο Δημοτικό
σχολείο
Στυλίδας

3

διπλό
δρομολ
όγιο (με
επιστρο
φή)

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

2,00 0,00 14,5
0 0,00 16,50 30,72 39,94

Σχετικό το αριθ.
Φ.9/126/18-09-
2020 έγγραφο

του 1ου
Δημοτικού

Στυλίδας & το
αριθ. 38/16-09-
2020 έγγραφο

του 1ου
Νηπιαγωγείου

Στυλίδας

2020
ΝΕΟ
26

Δημοτικό
Καινουρίου
(ολοήμερο
τμήμα)

Πλατανιάς 1
μονό
δρομολ
όγιο

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

0,50 0,00 1,70 0,00 2,20 9,53 12,39

Σχετικό το αριθ.
129/21-09-2020
έγγραφο του
Δημοτικού
σχολείου
Καινουρίου

2020
ΝΕΟ
27

Νηπιαγωγείο
Αμφίκλειας
(ολοήμερο
τμήμα)

Δρυμαία 1
μονό
δρομολ
όγιο

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

1,00 0,50 8,00 1,00 10,50 17,75 23,07

Σχετικό το αριθ.
92/17-09-2020
έγγραφο του
Νηπιαγωγείου
Αμφίκλειας

2020
ΝΕΟ
28

Δημοτικό
σχολείο
Δομοκού
(ολοήμερο
τμήμα)

Πουρνάρι -
Πετρωτό 1

μονό
δρομολ
όγιο

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

1,00 1,00 10,0
0 11,00 23,00 30,77 40,00

Σχετικό το αριθ.
219/01-09-2020
έγγραφο του
Δημοτικού
σχολείου
Δομοκού

2020
ΝΕΟ
29

Δημοτικό
σχολείο
Δομοκού
(ολοήμερο
τμήμα)

Παλαμάς 3
μονό
δρομολ
όγιο

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

1,00 1,00 13,0
0 0,00 15,00 22,05 28,65

Σχετικό το αριθ.
219/01-09-2020
έγγραφο του
Δημοτικού
σχολείου
Δομοκού

2020
ΝΕΟ
30

Μαντασιά

Δομοκός
(ανταπόκρισ

η με
λεωφορείο
για Μουσικό
σχολείο
Λαμίας)

1

διπλό
δρομολ
όγιο (με
επιστρο
φή)

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

1,50 1,00 25,5
0 1,00 29,00 42,84 55,69

Σχετικό το αριθ.
349/21-09-2020
έγγραφο του
Μουσικού

σχολείου Λαμίας

2020
ΝΕΟ
31

Νηπιαγωγείο
Εκκάρας
(ολοήμερο
τμήμα)

Βελεσιώτες-
Γαβράκια 2

μονό
δρομολ
όγιο

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

1,00 0,00 6,00 1,00 8,00 15,23 19,80

Σχετικό το αριθ.
10/30-09-2020
έγγραφο του
Νηπιαγωγείου

Εκκάρας
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2020
ΝΕΟ
32

Καρυά
Υπάτης

Λουτρά
Υπάτης

(ανταπόκρισ
η με ταξί
στην

προσέλευση
& ανταπ με

μικρό
λεωφορείο

στην
αποχώρηση

για 3ο
Εσπερινό
ΕΠΑΛ
Λαμίας

1

διπλό
δρομολ
όγιο (με
επιστρο
φή)

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

1,00 0,00 15,6
0 0,00 16,60 30,60 39,78

Σχετικό το αριθ.
180/15-09-2020
έγγραφο του
3ου Εσπερινού
ΕΠΑΛ Λαμίας

2020
ΝΕΟ
33

Γαλανέϊκα
Λαμίας (στάση
1ου ΕΠΑΛ
Λαμίας)-
ανταπ. με
λεωφορείο
Δομοκός-
Λαμία

Μουσικό
σχολείο
Λαμίας

1

διπλό
δρομολ
όγιο (με
επιστρο
φή)

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

1,00 0,00 10,1
0 1,10 12,20 26,56 34,53

Σχετικό το αριθ.
349/21-09-2020
έγγραφο του
Μουσικού

σχολείου Λαμίας

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 την 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 1365

Ο κ. Αναγνωστάκης έθεσε ερωτήματα σχετικά με μαθητικά δρομολόγια που αφορούν την
Εύβοια για τα οποία ενημερώθηκε από την κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου εμπεριστατωμένα.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς
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Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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