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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 5ης Μαΐου 2020
Αριθμός Πρακτικού 15

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 5 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 76633/591/29-
04-2020 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 14/28-04-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΠΕ
Βοιωτίας» – Υποέργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΠΕ Βοιωτίας για τα έτη 2018 και
2019» ,προϋπολογισμού, 6.730.000 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τεχνικών-
Κρασπεδόρειθρων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή
Τεχνικών Επαρχιακής Οδού Βαλαώρα-Τοπολιανά», της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της
σύμβασης,προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή
Τεχνικών ΕΟΔ Παλαιοκατούνα-Γρανίτσα», της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της
σύμβασης,προϋπολογισμού 64.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών
ΕΟΔ Γρανίτσα-Ραπτόπουλο», της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της
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σύμβασης,προϋπολογισμού 64.000,00€ με τον ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020.

ΘΕΜΑ 8ο: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 9ο:Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ
50025/19-9-2018 για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 του σχολικού έτους
2019 – 2020 ,ποσού 150.000,00 €,Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και όρων παροχής γενικών υπηρεσιών,
για την μίσθωση μηχανημάτων, για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2020, συνολικού
προϋπολογισμού 80.463,60 € με τον ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση:1) της διενέργειας Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού συνολικού
προϋπολογισμού 53.760,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών Στόλου
Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου 2020»
2) των όρων της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού και της μελέτης - τεχνικές
προδιαγραφές,Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση: 1) συγκρότησης της επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών για
την «Προμήθεια Ελαστικών Στόλου Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου,ΠΕ Ευρυτανίας έτους
2020» και 2) συγκρότησης της επιτροπής ενστάσεων.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 05-01-2020 έως 08-01-2020) Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 73282/201/20-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 20/04/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.69375/303/09-04-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμέτοχη ιδιωτικών
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μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο Κωπαΐδικό πεδίο από
09-04-2020 έως 24-04-2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποχιονισμού στο
Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»,
Υποέργο (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,της Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού
έτους 2020, της Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 20ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2020,της Π.Σ.Ε.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
εφαρμογής “e-presence”, στο γραφείο του, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική παρουσία
στον χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και το τακτικό μέλος,κ. Βασίλειος Σιαλμάς ενώ μέσω της
εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός & Δημήτριος
Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,Μαρία
Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος
Χρονάς .

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών
και Μεταφορών Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που κατέθεσαν
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις: «Λαϊκή Συσπείρωση»,«Στερεά ...
Υπεροχής!» και «Πατρίδα μας η Στερεά» ,δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας
διάταξης τοποθετήσεις τους και είναι οι κάτωθι:

Η άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τα μέτρα χαλάρωσης

Το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταθέσει αποκλειστικά στην ατομική
ευθύνη την αντιμετώπιση της πανδημίας, με στόχο να κρυφτούν οι μεγάλες κρατικές
ανεπάρκειες, ιδιαίτερα στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
Το διάγγελμα του πρωθυπουργού, την περασμένη εβδομάδα, δείχνει ότι η κυβέρνηση θα
συνεχίσει την ίδια τακτική και στη φάση της σταδιακής άρσης των μέτρων.
θα επιδιώξει να μετακυλήσει την ευθύνη στο λαό, αρνούμενη στην πράξη την κρατική ευθύνη για
την πραγματική θωράκιση του δημόσιου συστήματος Υγείας και την προστασία των

ΑΔΑ: 9ΒΤ47ΛΗ-Υ30



εργαζομένων.
Όμως, ότι κέρδισε ο λαός με την πειθαρχία και την αποφασιστικότητά του, υπάρχει κίνδυνος να
χαθεί….. αν η σταδιακή άρση των περιορισμών δεν συνοδευτεί με μέτρα προστασίας σε χώρους
δουλειάς και Εκπαίδευσης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κι άλλους χώρους συγχρωτισμού…. αν
δεν γίνουν μαζικά διαγνωστικά τεστ, αν δεν εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε εργασιακούς χώρους.

Επίσης, η άρση των μέτρων θα πρέπει να συνοδευτεί με την άμεση κατάργηση των
αντεργατικών διατάξεων και των περιορισμών λαϊκών ελευθεριών, που πέρασαν με τις Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει το λαό όχι απλά έξω από το σπίτι, αλλά πιο δυνατό,
οργανωμένο, αποφασισμένο, για να αντιπαλέψει την προσπάθεια κυβέρνησης, Ε.Ε. και
κεφαλαίου να πληρώσουν και αυτή την κρίση οι εργαζόμενοι και οι λαοί.
Το μήνυμα "Μένουμε δυνατοί - Δεν μένουμε σιωπηλοί" πρέπει να ακουστεί τώρα πιο δυνατά.

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο κάθε προσπάθεια της Περιφέρειας να
στηρίζεται σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο…. Να εμπεριέχει την σταθερή και επίμονη διεκδίκηση
πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επενδύσεις…. Την διεκδίκηση
ευρωενωσιακών πόρων, χωρίς προκαθορισμένες δεσμεύσεις και περιορισμούς, που τελικά
εξυπηρετούν μόνο την ιδιωτική πρωτοβουλία και την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση επιμένουμε για γρήγορες, διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, στις οποίες
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ενημέρωση του λαού και φυσικά ο δημόσιος έλεγχος.
Κατά την άποψή μας…. κάθε συζήτηση, που δεν εμπεριέχει διεκδίκηση πόρων και άσκηση
πολιτικών πιέσεων στην Κυβέρνηση, προκειμένου να μην ξαναπληρώσουν τις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης, που εξελίσσεται, οι εργαζόμενοι και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, είναι
αναποτελεσματική για τις ανάγκες του λαού και υποκρύπτει την πολιτική βούληση της
εξαπάτησης του.
Στην ίδια λογική, δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε δαιδαλώδεις συζητήσεις, με μεγαλεπήβολους
σχεδιασμούς και πολλά ωραία λόγια, που δημιουργούν αυταπάτες… πως - τάχα - υπάρχει η
δυνατότητα να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και να ικανοποιηθούν, ταυτόχρονα, οι
κεφαλαιοκράτες και οι εργαζόμενοι.
Είμαστε ξεκάθαρα αντίθετοι στην πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ, που υπερασπίζεται και
υλοποιεί ο Περιφερειάρχης και η παράταξη του…. με την ενεργητική υποστήριξη στελεχών της
παράταξης του κ. Γκλέτσου.
Κατηγορηματικά αντίθετοι είμαστε και στις λογικές διαχείρισης του εκμεταλλευτικού συστήματος,
που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, αποσιωπώντας ή υποβαθμίζοντας τις ταξικές διαφορές,
που σε συνθήκες κρίσης γίνονται οξύτερες.
Με αυτή την πολιτική λογική συμμετέχουμε στα όργανα της Περιφέρειας και τις όποιες
συζητήσεις για να εξασφαλίσουμε ότι καλύτερο μπορούμε για τον λαό και τις ανάγκες του.

Με αυτό το σκεπτικό, ζητάμε ειδικές συνεδριάσεις για κάθε θέμα ξεχωριστά, με συγκεκριμένες
εισηγήσεις και συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών….. Απαραίτητη είναι επίσης η έκφραση
γνώμης του αντίστοιχου κλάδου εργαζομένων.

Ερώτηση
Με αφορμή δημοσιεύματα του Αθηναϊκού τύπου αλλά και ορισμένων sites, σχετικά με την
σύμβαση που υπέγραψε ο κ. Περιφερειάρχης στις 28/4/2020, με την εταιρεία “THE YELLOW
TOOLBOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”
και επειδή είναι σαφείς οι υπαινιγμοί γύρω από τον ιδιοκτησιακό χαρακτήρα της συγκεκριμένης
εταιρείας…..
Αφού σημειώσουμε, πως, το θέμα ήρθε σαν έκτακτο και δεν υπήρξε ο χρόνος ολοκληρωμένης
και επαρκούς μελέτης, που φυσικά δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη συζήτησης του, με
την λογική του κατεπείγοντος και την αποδοχή της ανάγκης για ενημέρωση σχετικά με την
εξελισσόμενη πανδημία του κορονοϊού…….. Διατυπώνουμε ορισμένα ερωτήματα :
1. Αν ισχύουν όσα ισχυρίζονται τα δημοσιεύματα και αν τα γνώριζε ο κ. Περιφερειάρχης,
αλλά δεν ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή…..
2. Σε ποιες άλλες εταιρείες έγινε πρόσκληση υποβολής προσφοράς και τι προσφορές
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υπήρξαν ;
3. Αν υπάρχει έλεγχος για το τι ποσά διατέθηκαν, τελικά, στα ΜΜΕ και τα διάφορα sites
από την συγκεκριμένη εταιρεία.

Ταυτόχρονα, θεωρούμε επιβεβλημένο να μας δοθεί πίνακας όλων των απευθείας αναθέσεων
από 1/1/2020, για προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών και για συμβουλές ή τεχνική βοήθεια από
μελετητικά γραφεία και Εταιρείες…. με παράλληλη αναφορά στα κριτήρια επιλογής τους.
Στο καθαρά τυπικό ζήτημα της συγκεκριμένης σύμβασης…..

1. Στις 28 Απριλίου υπεγράφη σύμβαση….
Επομένως οι οποιαδήποτε δαπάνες πρέπει να εξελιχθούν μετά την 28η Απριλίου για να είναι
νόμιμες .
Από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλες οι δαπάνες έχουν γίνει πριν.
Για αυτό τον λόγο χαρακτηρίζουμε την σύμβαση ετεροχρονισμένη και σαν τέτοια πρέπει να μας
την αιτιολογήσετε.
2. Από όσα προκύπτουν από τα συγκεκριμένα έγγραφα όλη η διαδικασία εξελίχθηκε στις
αρχές Απριλίου .
Τότε ελήφθησαν αποφάσεις όπως φαίνεται και στη σύμβαση.
Τι μεσολάβησε και χρειάστηκαν 21 ολόκληρες μέρες για την υλοποίηση του προγράμματος οι
οποίες παρέμειναν νεκρές ;
Σημειώνεται πως η Παρ 5 του άρθρου 6 του ΠΔ 261/1997 προβλέπει ότι "Η τήρηση των
ανωτέρω διαδικασιών αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε σύμβασης ανάθεσης
διαφημιστικών υπηρεσιών, μετάδοσης ή καταχώρισης των σχετικών μηνυμάτων που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος".

Σε αυτή την βάση, παρακαλούμε να μας κοινοποιηθεί το ετήσιο διαφημιστικό πρόγραμμα που
έχει υποβάλει Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η έγκριση
που έχει πάρει από την οποία θα εξαρτηθεί η νομιμότητα των δαπανών και το κύρος των
συμβάσεων μεταξύ των οποίων και η παρούσα.

«Στερεά ... Υπεροχής!»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση της Ο.Ε. για το σύνολο των απευθείας αναθέσεων της περιφέρειας
μας, στην αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19».

Η παράταξη «Στερεά Υπεροχής!», αιτείται να ενημερωθούν τα μέλη τη οικονομικής επιτροπής
για το σύνολο των απευθείας αναθέσεων , που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Αιτείται ακόμα να ενημερωθεί η Οικονομική Επιτροπή και για τις απευθείας αναθέσεις που
πραγματοποιήθηκαν κι από το Περιφερειακό Ταμείο, από 1-1-2020 μέχρι σήμερα.

«Πατρίδα μας η Στερεά»

ΘΕΜΑ: Επικοινωνιακό πρόγραμμα Προβολής του Τουρισμού και Πολιτισμού της ΠΣΤΕ

 Εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση η υλοποίηση των προγραμμάτων διαφημιστικής
προβολής των Περιφερειών καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π
των Περιφερειών για το 2020 για χρηματοδοτούμενες δράσεις από ευρωπαϊκούς
και δημόσιους πόρους και από τον ΕΟΤ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως
εθνικός φορέας.

 Οι Περιφέρειες στην αρχή του χρόνου 2020 ,κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την
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στήριξη του τουριστικού κλάδου και της προβολή του βάση ειδικού προγράμματος.
Συνεπώς η τροποποίηση τους λόγω επιδημίας είναι εφικτή, γρήγορη και αποτελεσματική
εφόσον έχουν διασφαλίσει πόρους και δράσεις.

 Οκτώ (8) Περιφέρειες έχουν υποβάλλει και τους έχουν εγκριθεί αιτήσεις Προγραμμάτων
Επικοινωνιακής προβολής τόσο για την Περιφέρεια όσο και για την ΕΥΔ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Άλλες τέσσερεις (4) Περιφέρειες έχουν υποβάλλει μόνο
το ένα από τα δύο Προγράμματα με δυνατότητα να υποβάλλουν και σε δεύτερη δράση
εφόσον έχουν υποβάλλει στην μία.

Ερωτάται :
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει υποβάλλει πρόγραμμα στήριξης και προβολής

του Τουρισμού της Περιφέρειας στην ΕΥΔ και στον ΕΟΤ;
2. Ποιος είναι ο απολογισμός των κοστολογημένων δράσεων τουριστικής προβολής

μέχρι σήμερα όλων των μέσων που αναφέρονται στον πρόγραμμα 2020;
3. Ποια είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την διαχείριση της προβολής και

διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος;
4. Ποιο είναι το αδιάθετο ποσό από τα εγκριθέντα κονδύλια όλων των δράσεων για

τον Τουρισμό και πότε θα γίνουν άμεσα τροποποιήσεις του προγράμματος
Τουρισμού ύψους 350.000 ευρώ που ψηφίστηκε από το Π.Σ.τον Δεκ.2019, ώστε να
επαναδιατυπωθούν νέες προτάσεις προβολής βάση των νέων δεδομένων αλλά
των τουριστικής προβολής διαμέσου ΕΟΤ;

5. Επειδή τα προγράμματα προώθησης Τουρισμού είναι επικοινωνιακά άμεσα
συνδεδεμένα με εκείνα και του Πολιτισμού πρέπει να δοθούν αντιστοίχως στοιχεία
της εταιρείας διαχείρισης της επικοινωνιακής προβολής του Πολιτισμού καθώς και
να προβούμε σε τροποποίηση των ενεργειών πολιτιστικής προβολής και
συμμετοχής σε εκθέσεις και ημερίδες εντός και εκτός Ελλάδας.

6. Να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για την πορεία των κλαδικών προγραμμάτων
προβολής από την ΠΣΤΕ αλλά και εκείνων των επιμέρους ενεργειών-μέτρων
τουριστικού ,πολιτιστικού χαρακτήρα που χρηματοδοτήθηκαν από την
παρακράτηση του 20% και ποιά προγράμματα και δράσεις ακυρώνονται στους
τομείς αυτούς. Βάση ορισμένων στοιχείων υλοποίησης των προγραμμάτων
προβολής και συμμετοχής σε εκθέσεις, μπορούν να εξοικονομηθούν γύρω στις
700.000 ευρώ και να αναδιανεμηθούν για δράσεις ηλεκτρονικής, δικτυακής
προβολής και διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τοπική οικονομία.(βλέπε
προτάσεις της παράταξης μου που καταθέσαμε στην ΟΕ 28 04 20).

Τέλος ,οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων προβολής Τουρισμού,
Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού πρέπει να συζητηθούν και να ψηφιστούν στο
επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να υπάρχει αμεσότητα στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων των κλάδων που οικονομικά ,παραγωγικά και εργασιακά πλήττονται
από την πανδημία.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 14/28-04-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 14/28-04-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 538

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: :Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΠΕ
Βοιωτίας» – Υποέργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΠΕ Βοιωτίας για τα έτη 2018 και
2019» ,προϋπολογισμού, 6.730.000 € με ΦΠΑ.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.1727/74900/27-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τοποθετήθηκε λέγοντας τα εξής: “Θεωρούμε βάσιμη την αιτιολογία του αιτήματος
παράτασης….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή τόνισε τα εξής: “Ψηφίζουμε Λευκό διότι θεωρούμε ότι η παράταση των 4 μηνών
που δίνεται για την ολοκλήρωση του υπόλοιπου 5 % του έργου είναι μεγάλη και μάλιστα για μία
εταιρεία που έχει την δυνατότητα της επίσπευσης και ολοκλήρωσης του έργου σε συντομότερο
χρόνο. Θα ήθελα στα πλαίσια της παρακολούθησης των έργων της Βοιωτίας να σας επισημάνω
την παύση των εργασιών που γίνεται το τελευταίο διάστημα ,γεγονός για το οποίο πρέπει να
έχουμε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αλλά και για τους αντικειμενικούς λόγους
καθυστέρησης του πριν υπάρξουν τετελεσμένα γεγονότα τα οποία δεν μπορεί όλα να οφείλονται
στις βροχοπτώσεις και στον..κορονοϊό. Να ενημερωθούμε δε για την ολοκλήρωση των
απαλλοτριώσεων.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
Την παράταση προθεσμίας, κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-08-
2020, στο έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΠΕ Βοιωτίας» – Υποέργο: «Συντήρηση Οδικού
Δικτύου ΠΕ Βοιωτίας για τα έτη 2018 και 2019»,προϋπολογισμού 6.730.000 € με ΦΠΑ,
ανάδοχος: ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 539

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τεχνικών-
Κρασπεδόρειθρων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.74946/1117/27-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1) Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/30-03-2020(ολοκληρώθηκε στις 15-04-2020) πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ
88204 του έργου «Κατασκευή Τεχνικών-Κρασπεδόρειθρων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ,που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής,των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2)Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00%)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 540
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ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή
Τεχνικών Επαρχιακής Οδού Βαλαώρα-Τοπολιανά», της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της
σύμβασης,προϋπολογισμού 62.000,00 € με τον ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72238/1043/28-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1) Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (27-04-2020) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Επαρχιακής Οδού
Βαλαώρα-Τοπολιανά», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ της Π.Ε. Ευρυτανίας,που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

2)Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»με
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 49,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 541

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή
Τεχνικών ΕΟΔ Παλαιοκατούνα-Γρανίτσα», της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της
σύμβασης,προϋπολογισμού 64.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70687/1009/28-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1)Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (27-04-2020) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών ΕΟΔ Παλαιοκατούνα-
Γρανίτσα», προϋπολογισμού 64.000,00€ με ΦΠΑ,της Π.Ε. Ευρυτανίας,που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ,ήτοι της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

2)Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,με
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 54,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 542

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή
Τεχνικών ΕΟΔ Γρανίτσα-Ραπτόπουλο», της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της
σύμβασης,προϋπολογισμού 64.000,00€ με τον ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.70713/1010/28-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1) Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (27-04-2020) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
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συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών ΕΟΔ Γρανίτσα-
Ραπτόπουλο», προϋπολογισμού 64.000,00€ με τον ΦΠΑ,της Π.Ε. Ευρυτανίας ,που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ,ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

2)Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,με
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 58,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 543

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.75736/2985/28-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Oικονομικού-Δ.Ε. της Π.Ε.Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 544

ΘΕΜΑ 8ο: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.51010/1375/28-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για προμήθεια
εθιμοτυπικών δώρων
(γλυκισμάτων) για φορείς
και κοινωνικές δομές της
Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο 71047/785/13-4-
2020 Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.0845.
01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

1.000,00 10.700,00 2.672,00 8.028,00
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Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Ψηφίζουμε Λευκό για το θέμα 2 της εισήγησης –πίνακα
σχετικά με την δέσμευση και μεταφορά των πιστώσεων 331.550 ευρώ για την δακοκτονία στην
επόμενη χρονιά μετά από εκκαθάριση των πληρωμών , για τον λόγο ότι η διαδικασία
διαγωνισμού ψεκασμών για την δακοκτονία στην Βοιωτία έχει καθυστερήσει σε επικίνδυνο βαθμό
και θα βρεθούν οι ελαιοπαραγωγοί του νομού αντιμέτωποι για μία ακόμη φορά με την
καταστροφή ή την μείωση της ποιότητας του ελαιόκαρπου. Δεν μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες
να ενδιαφέρονται μόνο για την δέσμευση των κονδυλίων του ΥΠΑΑΤ που έτσι και αλλιώς
επικαιροποιούνται και πιστώνονται ετησίως και να μην μπορούν να δεσμευτούν να είχε
προχωρήσει και αυτός ο διαγωνισμός όπως στις άλλες Π.Ε-όπως προκύπτει και από το
ενημερωτικό σημείωμα του αντιπεριφερειάρχη κ.Βουρδάνου- λόγο για δικών τους…
αγκυλώσεων για τις οποίες διοικητικά ο αρμόδιος Γ/Δ πρέπει να παρέμβει .

Ψηφίζουμε επίσης λευκό για το θέμα 3 της ίδιας εισήγησης σχετικά με αμοιβές τεχνικών
υπηρεσιών 12.400 ευρώ λόγω έλλειψης στοιχείων και ονόματος της εταιρείας /άτομου που
αναλαμβάνει την αναβάθμιση του πληροφορικού συστήματος της ΠΕ. Να σημειωθεί ότι
υπάρχουν αρκετές παρόμοιες αμοιβές τις οποίες και θα ελέγξουμε εφόσον δεν υπάρχει πλήρης
ενημέρωση από τις εισηγήσεις.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε : “Λέμε ΟΧΙ στην κάλυψη δαπάνης για παράταση της σύμβασης φύλαξης
των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτία λόγω κορονοϊού , επειδή γίνεται με εργολαβία ενοικίασης
εργαζομένων.
ΝΑΙ…. στα υπόλοιπα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια ενός
τυμπάνου φωτ/κού για
τις ανάγκες της Α/θμιας
Εκπ/σης της Π.Ε.
Βοιωτίας, σύμφωνα με
το Ν. 3852/10 άρθρο
186 παράγραφος ΙΙΘ
και Ν.4075/2012,αρθρο
58 παρ. 8 και Ν.4250/14
αρθρο 13.

02.05.073.1329.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

223,20 15.000,00 0,00 15.000,00

2

Δέσμευση ποσού για
την καταπολέμιση του
Δάκου κατά το έτος
2020 στη
Π.Ε.Βοιωτίας,
σύμφωνα με το Ν.Δ
2413/1953,Ν.Δ
2939/1954 και ΦΕΚ.
775/τ.β/2005.

02.05.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας
Ελαιοπαραγωγής

331.144,36 699.799,93 368.655,57 331.144,36
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3

Κάλυψη δαπάνης για
παροχή τεχνικής
υποστήριξης των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Βοιωτίας,για το
2020(12.400,00€) και
το 2021(12.400,00€),
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

12.400,00 36.905,78 10.449,82 26.455,96

4

Κάλυψη δαπάνης για
παράταση της
σύμβασηςφύλαξης των
κτιρίων της Π.Ε.
Βοιωτία λόγω
κορονοιού, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

8.000,00 36.905,78 22.849,82 14.055,96

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 351.767,56 751.705,71 379.105,39 360.200,32 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 545

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ
50025/19-9-2018 για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 του σχολικού έτους
2019 – 2020 ,ποσού 150.000,00 €,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 74815/2377/28-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 150.000,00 €, για την πληρωμή των δικαιούχων μεταφοράς
μαθητών νομού Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β. και 2, του άρθρου
3 της 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β 26-9-2018) Νέας Κ.Υ.Α, για το χρονικό διάστημα
Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019. του σχολικού έτους 2019 – 2020.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π. Ε. Εύβοιας, Ειδικού
Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.
Υπενθυμίζουμε, όμως, την δέσμευσή του κ. Περιφερειάρχη για ολοκληρωμένη συζήτηση του
ζητήματος μεταφοράς μαθητών από τον Νοέμβρη του 2019, που παραμένει ανεκπλήρωτη…..
Διατυπώνοντας το αίτημα για χρονικό προσδιορισμό της συγκεκριμένης συζήτησης.
Σημειώνουμε, επίσης, πως σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ…..Στηρίζουμε τις πολύμορφες
κινητοποιήσεις σε διευθύνσεις εκπαίδευσης και δήμους, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι όροι και οι
προϋποθέσεις για να ανοίξουν τα σχολεία και να εξασφαλιστεί η υγεία των μαθητών και των
εκπαιδευτικών.
Φυσικά δεν φεύγει από την ατζέντα μας η απόσυρση του αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου.”

Ο κ. Δούρος επεσήμανε ότι θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για τα μαθητικά δρομολόγια σε
επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και όρων παροχής γενικών υπηρεσιών,
για την μίσθωση μηχανημάτων, για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2020, συνολικού
προϋπολογισμού 80.463,60 € με τον ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.75382/1319/28-
04-2020 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 «Παροχή γενικών
υπηρεσιών, για την μίσθωση μηχανημάτων, για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2020»
και β) τους όρους της Διακήρυξης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 547

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.75550/2976/28-04-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. 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.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ

Φ.Π.Α)

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.
ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ

ΑΦΜ: 073966616
3.321,30 12/23-04-2020 19SYMV005529247 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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2

ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ:066852487
5.481,47 1808/28-04-2020 19SYMV005529104 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση:1) της διενέργειας Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού συνολικού
προϋπολογισμού 53.760,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών Στόλου
Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου 2020»
2) των όρων της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού και της μελέτης - τεχνικές
προδιαγραφές,Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.75528/1125/28-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει :
1.τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την
«Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2020»,
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ποσού πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα
ευρώ -53.760,00€-, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.το σχέδιο διακήρυξης ,τους όρους του διαγωνισμού καθώς και τη μελέτη-τεχνικές
προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 549

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση: 1) συγκρότησης της επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών για
την «Προμήθεια Ελαστικών Στόλου Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου,ΠΕ Ευρυτανίας έτους
2020» και 2) συγκρότησης της επιτροπής ενστάσεων.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.75529/1126/28-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της προμήθειας…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221
παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016 για την διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ελαστικών Στόλου Οχημάτων και
Μηχανημάτων έργου,ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020», αποτελούμενη από τους:
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Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/βαθμός
1 Ντρίβας Κωνσταντίνος ΔΕ Οδηγών

2 Γιαννιώτης Ευάγγελος ΔΕ Οδηγών

3 Μπίκας Αθανάσιος ΔΕ Τεχνικών

Α/Α Αναπληρωματικά μέλη Κλάδος/βαθμός
1 Κουτσοθόδωρος Βασίλειος ΔΕ Οδηγών

2 Φούκας Κωνσταντίνος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

3 Γεώργιος Μήτσιου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ντρίβας Κωνσταντίνος
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τριχιά Μαρία , κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με βαθμό Β'.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

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

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

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

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

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

2.Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221
παρ.1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του Ν.4412/2016 για το συνοπτικό διαγωνισμό για την
«Προμήθεια Ελαστικών Στόλου Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου,ΠΕ Ευρυτανίας έτους
2020» της ΠΕ Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τραμουντάνη Σοφία, κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίας σύναψης της

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Παρούτσα Ιωάννη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β' βαθμό
2 Τραμουντάνη Σοφία ΠΕ Χημικών μηχανικών με Α΄ βαθμό
3 Δροσίνη Νεκταρία ΠΕ Διοικητικού με Α' βαθμό
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Παπαγεωργίου Νικόλαο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α΄ βαθμό
2 Μπαρμπούτη Δημήτρη ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ με Α' βαθμό
3 Φλωράκη Ιωάννη ΤΕ Πληροφορικής με Β' βαθμό
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συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης «Προμήθεια Ελαστικών Στόλου Οχημάτων και
Μηχανημάτων έργου,ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020»
Οι Ανωτέρω Επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου.
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις από 05-01-2020 έως 08-01-2020) Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.72961/235/21-04-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη στους:
1. Κοντολάτη Παναγιώτη ημέρες εργασίας (7) ποσού 5.927,20 €.
2. Κυριαζή Δήμητρα ημέρες εργασίας (3) ποσού 2.430,40 €.
3. ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. Ο.Ε. ημέρες εργασίας (2) ποσού 2.973,52 €.
4. Ράπτη Γεώργιο ημέρες εργασίας (3) ποσού 2.653,60 €.
5. Τριβήλο Βασίλειο ημέρες εργασίας (3) ποσού 2.565,56 €
6. Σπυρόπουλος Ευθύμιος ημέρες εργασίας (1) ποσού 1.041,60 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 551

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 73282/201/20-04-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων, (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 20/04/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.74270/208/24-04-2020
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. 73282/201/20-04-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων,
(εκδήλωση πυρκαγιάς στις 20/04/2020),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
προέκυψαν για την κατάσβεση της Πυρκαγιάς.

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 6464 φορτηγό υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας

ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την συνδρομή της Π.Υ Καρπενησίου στην πυρόσβεση στην
πυρκαγιά στην περιοχή Λακώμματα - Καλιακούδα.

(β) Το ΜΕ 24751 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στην περιοχή Λακώμματα - Καλιακούδα.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
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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.

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 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 552

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. Φ.007.69375/303/09-04-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμέτοχη ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο Κωπαΐδικό πεδίο από
09-04-2020 έως 24-04-2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Φ.007.74330/3233/17-
04-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας )προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Λόγω των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, που δημιούργησαν οι
πλημμύρες….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.Φ.007.69375/303/09-04-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμέτοχη ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο Κωπαΐδικό πεδίο από 09-04-2020 έως 24-
04-2020, Π.Ε. Βοιωτίας,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκώνπου
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (πλημμυρικά φαινόμενα, κτλ ), που εκδηλώθηκαν από τις
09/04/2020 στην ευρύτερη περιοχή του Κωπαΐδικού πεδίου, της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, που είχαν ως αποτέλεσμα πολλαπλές και εκτεταμένες καταστροφές στις τεχνικές
υποδομές με αποτέλεσμα να κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση αποκατάστασή τους (διευθέτηση
και ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμό κοίτης υδατορεμάτων, μεταφορά μπαζών,).

3.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :
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α) Το με αρ. κυκλ. ME 109946 μηχ/μα τύπου (Μηχανικός εκσκαφέας J.C.B), ιδιοκτησίας
Γεωργαρά Κων/νου, για την διευθέτηση και ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμό
κοίτης υδατορεμάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Κωπαΐδικού πεδίου.
β) Το με αρ. κυκλ. ME 53959 μηχ/μα τύπου (Περιστρεφόμενος εκσκαφέας-Λαστιχοφόρος),

ιδιοκτησίας Γεωργαρά Κων/νου, για την διευθέτηση και ενίσχυση αναχωμάτων και
καθαρισμό κοίτης υδατορεμάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Κωπαΐδικού πεδίου.

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

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

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

εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων )
των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή
Τμημάτων, συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
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 553

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποχιονισμού στο
Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»,
Υποέργο (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.72798/3558/21-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό &
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Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»,στις
παρακάτω εταιρείες:

1. ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε που εργάσθηκε στις 05,06,07,08 και 15 Φεβρουαρίου 2020, για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 5.835,44 € με Φ.Π.Α. 24%.

2. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, που εργάσθηκε στις 05,06,20,21, και 22 Φεβρουαρίου 2020, για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου και
στις Επ.Ο της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.306,40 € με Φ.Π.Α. 24%.

3. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που εργάσθηκε στις 05,06,07,20,21 και 27 Φεβρουαρίου
2020, για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην θέση άλατος
Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.659,80 € με Φ.Π.Α. 24%.

4. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που εργάσθηκε στις 05,06,07 και 08 Φεβρουαρίου 2020, για
τον αποχιονισμό Επ.Ο Σπερχειάδα - Γαρδίκι -Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.821,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 554

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,της Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.2881/29-04-2020
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: “Αναρωτιόμαστε γιατί φτιάχνουμε προϋπολογισμό και κάνουμε σαν
Περιφερειακό Συμβούλιο προβλέψεις…. Όταν στην πορεία όλα μπορούν να ανατραπούν…. όταν
πολλές από τις επιλογές μας, που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα του λαού και του
τόπου τις παίρνουμε πίσω……
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκτιμούμε πως οι τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού είναι
ενδεικτικές της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης και του ακανόνιστου ρυθμού υλοποίησης
του….
Γίνονται αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα….
Και με αυτό τον τρόπο χρηματοδότησης ενισχύεται ο έλεγχος τους από την κυβέρνηση και
περιορίζεται η δυνατότητα τους για σημαντικές επιλογές που ενδεχόμενα χρειάζεται ο λαός και ο
τόπος.
Η αποδοχή από μέρους σας αυτού του είδους της διαχείρισης σημαίνει συμφωνία με την
περιοριστική, αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων….. Σημαίνει υλοποίηση
πολιτικών που δεν εξυπηρετούν τον λαό και τις ανάγκες του.
Σε αυτή την λογική και από θέση αρχών εκφράζουμε την κατηγορηματική μας διαφωνία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

O κ. Δούρος επεσήμανε “υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα με το ΠΔΕ, δεν μπορούν να γίνουν
έργα αν δεν δοθούν χρήματα από τη διοίκηση οφειλόμενα προς τις Περιφέρειες”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.
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Η κ. Μπατζελή τόνισε τα εξής : “Επιφυλασσόμεθα να διατυπώσουμε την τελική μας θέση κατά
την συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως αναλύεται
στην εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων των
Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 555

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού
έτους 2020, της Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.76548/3011/29-04-
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. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Διαφωνούμε με τον θεσμό του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ), που συστηματοποιεί και καθιερώνει τον ασφυκτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης,
σε βάρος των κοινωνικό-πολιτικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας.
Διαφωνούμε, επίσης, πολιτικά με την διαβεβαίωση που παρέχει η εισήγηση πως ο
Προϋπολογισμός, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων, θα εκτελεστεί
εξ' ολοκλήρου….. όταν είναι γνωστή η υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας και άρα η υστέρηση
των εσόδων….
Σε αυτή την βάση, από θέση αρχών….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κ. Μπατζελή τόνισε τα εξής : “Επιφυλασσόμεθα να διατυπώσουμε την τελική μας θέση κατά
την συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2020 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 556

ΘΕΜΑ 20ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2020,της Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.76549/3012/29-04-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.
.

Ο κ. Χρονάς τόνισε τα εξής : “Δεν αμφισβητούμε τους αριθμούς και τις λογιστικές πράξεις….
Εκτιμάμε πως η έκθεση και η παρουσίαση της αποδεικνύουν το πως διαχειρίζεσθε την
κατάσταση… Πως στηρίζεται την κυβερνητική πολιτική της υποχρηματοδότησης και της στροφής
της Περιφέρειας στους ίδιους πόρους και την ανταποδοτικότητα.
Η λογική της συναίνεσης και της πολιτικής υποταγής φαίνεται καθαρά από την έλλειψη πολιτικών
συμπερασμάτων.
Από την εισήγηση σας…..

1. Οι Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και λοιπές)
ήταν μηδενικές.

2. Τα έσοδα από Κ.Α.Π. λειτουργικές δαπάνες, μεταφορά μαθητών, Ο.Σ.Δ.Ε., διατροφικό
επίδομα, δακοκτονία, μισθοδοσία , επενδυτικές κτλ….. έφτασαν μόλις στο 43,4 % του
ποσού που προβλέπεται για το Α΄ τρίμηνο του 2020.

3. Για Δράσεις Π.Σ.Ε. ήρθαν μόλις 343.500 ευρώ.
4. Τα Έσοδα από επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις ήταν 218.322 ευρώ

Το πολιτικά απαράδεκτο είναι πως όλα αυτά τα ξεπερνάτε και δεν προτείνετε καμία παραπέρα
ενέργεια….. Καμιά διεκδίκηση, έστω και τυπική.
Φαίνεται ξεκάθαρα πως στο μυαλό σας έχετε πέρα από την στήριξη της Κυβερνητικής πολιτικής
και την παράκαμψη κάθε αντιπολίτευσης.
Με αυτό το σκεπτικό….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”

Η κ. Μπατζελή επεσήμανε : “Επιφυλασσόμεθα να διατυπώσουμε την τελική μας θέση κατά
την συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Κρίνω όμως σκόπιμο όπως κάνω μία γενική επισήμανση που λαμβάνει υπόψη την έκθεση Δ
τριμήνου 2019, στην οποία φαίνεται υστέρηση μεταξύ των εισπραχθέντων και πληρωθέντων
ποσών σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού 2019 των αντιστοίχων κονδυλίων ,γεγονός
που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας για διαχείριση ενός προϋπολογισμού που αναλώνεται μόνο
στις λειτουργικές υποχρεώσεις-μη ελαστικές δαπάνες οι περισσότερες- ενώ στα θέματα
πολιτικών παρεμβάσεων υστερεί τόσο σε σχεδιασμό όσο και σε διαδικασίες εισπράξεων .
Βάση δε της εισήγησης 20β θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:

Πρώτον: Το θέμα που μας απασχολεί είναι οι εισπράξεις των ανταποδοτικών Κωπαΐδας
που κινούνται στο 66%, και το τι γίνεται με την εισπραξιμότητα γενικότερα των τελών
αυτών(κωδικοί 1221 και 8000 παλαιοτέρων ετών). "Ο Κ.Α. 8000 περιλαμβάνει έσοδα από
παρελθόντα έτη και το ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 66% έως το Α’ τρίμηνο έτους 2020 και
συγκεκριμένα αφορά κυρίως έσοδα του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας τα οποία δεν είχαν
εισπραχθεί στην χρήση που βεβαιώθηκαν".

Φοβάμαι ότι θα δημιουργηθεί μια νέα δυσάρεστη κατάσταση διογκωμένων
ληξιπρόθεσμων τελών, τα οποία δεν θα μπορούν να πληρωθούν στη συνέχεια. Εμείς
πρέπει να λάβουμε μια γενναία πολιτική και οικονομική απόφαση που θα έχει δύο(2)
φάσεις:

1. Η άμεση που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που
δημιουργήθηκαν το χρονικό αυτό διάστημα στους αγρότες μας τόσο λόγο των
ανεπαρκών έργων στο Κωπαϊδικό πεδίο όσο και λόγο πανδημίας και θα μειώσει
το βάρος των αγροτών και των πληρωμών σε ΤΟΕΒ.

2. Χρειάζεται ιδιαίτερος σχεδιασμός και άμεσες δράσεις που θα μειώσουν
μακροχρόνια τα τέλη για τους αγρότες, όπως η ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας
από ΑΠΕ, που είναι και το πιο σημαντικό κόστος των δαπανών που
χρηματοδοτούν τα τέλη της Κωπαΐδας.

Δεύτερον: Θέμα που πρέπει για άλλη μια φορά να σχολιαστεί είναι η ελλιπής παρουσίαση
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της λειτουργίας του Π.Τ.Α .Ζητούμε στοιχεία, πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για την
πορεία των λογαριασμών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Τι αναφέρεται στην εισήγηση και που δεν δίνει καμιά ουσιαστική πληροφόρηση:
"Ο Κ.Α. 9000 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε.,
τον Προϋπολογισμό του Π.Τ.Α. και το συνολικό ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 2% χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα του Περιφερειακού Ταμείου.
Δεν προτείνεται καμία ενέργεια, καθώς τα ποσά έχουν εγγραφεί σύμφωνα με την εισήγηση της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Και την οποία δεν μας γνωστοποιείται…

Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων έτους 2020
διαμορφώθηκε σε 29.985.800,00€ και οι εισπράξεις - πληρωμές έως το Α’ τρίμηνο έτους 2020
ανήλθαν σε 7.548.972,82€ λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 1021/27-4-2020 έγγραφο του
Π.Τ.Α. και οι οποίες δεν απεικονίζονται στα βιβλία μας"(???).

Στο ίδιο θέμα, μια παρατήρηση σχετική με τον πίνακα 20γ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην στήλη 3 (%) και τις δύο τελευταίες όπου πάλι είναι ποσοστιαίες
μεταβολές επί τοις εκατό (%) , τα ποσοστά δεν γράφονται έτσι. Όταν θέλουμε να πούμε 21% δεν
λέμε 0,21 % κλπ σε όλα τα ποσοστά των στηλών αυτών.”

Ο κ. Αναγνωστάκης σχετικά με τα θέματα 18,19,20 ανέφερε τα εξής : “τα θέματα του
προϋπολογισμού έχουν ένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος,μία πολιτική χροιά...Ψηφίζουμε λευκό γιατί
η Περιφερειακή Αρχή έχει την πρώτη ευθύνη να διαχειριστεί τους πόρους όπως εκείνη εκτιμά ότι
υλοποιεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες που την εμπιστεύτηκαν και της έδωσαν την
ευθύνη διοίκησης. Πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο διεκδικητικοί για να μπορέσουμε
επιτέλους να έχουμε οικονομική αυτοτέλεια.
Όλες οι Περιφέρειες στερούνται πόρων,υπάρχει μία δραματική μείωση και αυτό υπονομεύει την
όποια στοχοθεσία θέτει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Συνεπώς, δεν αρκούν οι κυβερνητικές
εξαγγελίες,πρέπει να υπάρχει μια πιο δραστική αντιμετώπιση από την πλευρά της Ένωσης
Περιφερειών και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα...
Τέλος,είναι προφανές ότι όλη η διαχείριση που κάνετε ως Περιφερειακή Αρχή θα κριθεί στο τέλος.
Το λευκό δίνει το στίγμα ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει την ευθύνη υλοποίησης του
προϋπολογισμού,αλλά και η μειοψηφία έχει τη θεσμική ευθύνη του ελέγχου και της κριτικής.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έως το Α’ τρίμηνο έτους 2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 557

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση των θεμάτων προ
ημερησίας διάταξης.

Ο κ.Σπανός πριν τη συζήτηση των εν λόγω θεμάτων ενημέρωσε τα μέλη ότι απεστάλη ο κάτωθι
πίνακας στα email τους προκειμένου να λάβουν γνώση
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Στη συνέχεια ο κ. Σπανός αναφέρθηκε στα ερωτήματα που έθεσε η παράταξη της <<Λαϊκής
Συσπείρωσης>> .Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ανάθεση 35.000 €. Στα Περιφερειακά Μέσα
Ενημέρωσης πήγανε 31.000€ ,όπως φαίνεται άλλωστε και στα ενημερωτικά στοιχεία που
διαμοιράστηκαν στα μέλη. Για την ακρίβεια η εταιρεία “Yellow Tool” πήρε 3.200 € χωρίς
ΦΠΑ ,ένα ποσό όχι ιδιαίτερα υψηλό για μία τόσο αναγνωρισμένη εταιρεία στο χώρο.Ανέφερε ότι
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όλα έγιναν ξεκάθαρα χωρίς θολά σημεία. Επίσης ,για το γεγονός που αφορούσε την καμπάνια
που ξεκίνησε πριν τη σύμβαση τόνισε ότι λόγω των γεγονότων του κορονοϊού και του επείγοντος
του θέματος αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε αυτή τη λύση.

Η κα Μπατζελή ζήτησε το λόγο και ανέφερε τα εξής : “Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα:
πρώτον ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που γίνεται καλά η δουλειά μας και
δεύτερον ότι πάντα υπάρχει και το ηθικό κομμάτι το οποίο είναι πέρα και έξω από το τυπικό,
“κάνω καλά τη δουλειά μου”.Έχουμε μπροστά μας τρεισήμισι χρόνια , η Περιφερειακή Αρχή
κρίνεται κάθε μέρα όπως και εμείς .Άρα επισημαίνω το ηθικό κομμάτι το οποίο , σε άλλους είναι
περισσότερο και σε άλλους είναι λιγότερο.” Στη συνέχεια η κα Μπατζελή ανέλυσε τα ποσά
τονίζοντας τη δική της θέση σχετικά με αυτά που ανέφερε ο κ. Σπανός, υπογραμμίζοντας ότι
απαιτεί μία ειλικρινή ενημέρωση.

Ο κ. Σπανός ενημέρωσε ότι θα στείλει μια πιο πληρέστερη οικονομική ενημέρωση με
υπολογισμούς στα μέλη προκειμένου τα πράγματα να γίνουν πιο ξεκάθαρα.

Ο κ. Αναγνωστάκης για το εν λόγω ζήτημα συζήτησης ανέφερε ότι ήταν ένα ζήτημα που
συζητήθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία η άποψη της
παράταξής του ήταν συγκεκριμένη και μάλιστα θύμισε ότι απείχε από την ψηφοφορία τονίζοντας
ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να καλύψουν μία άλλη πιο ουσιαστική ανάγκη που είχαν οι
πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επεσήμανε δε, ότι το ίδιο έργο θα μπορούσε να το
κάνει μια εταιρεία της Περιφέρειάς μας και ότι το όλο θέμα θα έπρεπε να το είχε διαχειριστεί
διαφορετικά η Περιφέρεια.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα εξής: “Θεωρώ ότι η συζήτηση που έγινε αποσαφηνίζει την κατάσταση.
Δεν είναι όμως στη λογική του να δημιουργούμε ή να παράγουμε σκανδαλολογία ,είναι στη λογική
του να βγάζουμε συμπεράσματα για μία ορθολογική διαδικασία που να εξασφαλίζει διαφανείς και
αδιάβλητες διαδικασίες σε ότι σχετίζεται με τέτοιου είδους ζητήματα. Θεωρούμε ότι είναι πάρα
πολύ σημαντικό οι αναθέσεις να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις επείγουσας ανάγκης,
κατεπείγουσας ανάγκης, η απόφαση για ανάθεση να εμπεριέχει τα συγκεκριμένα κριτήρια
επιλογών και αν θέλετε να μη δημιουργεί προϋποθέσεις αναπαραγωγής λογικών που
παραπέμπουν σε σκέψεις για τη γυναίκα του Καίσαρα που δεν πρέπει να είναι μόνο τίμια αλλά
πρέπει και να φαίνεται.Πρέπει όλοι να γίνουμε προσεκτικότεροι.”

Ο κ. Δούρος ζήτησε το λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί επί του θέματος επισημαίνοντας τα
εξής: “Γνώμονας δικός μας είναι να υπάρχει διαφάνεια και καθαρότητα σε οποιαδήποτε
διαδικασία και πράξη κατά την εισαγωγή των θεμάτων στην Οικονομική Επιτροπή ,ώστε να μας
κάνει όλους καλύτερους ,να υπηρετούμε με διαφάνεια τους σκοπούς για τους οποίους μας
έστειλαν στην Περιφέρεια και να μη μένει η εντύπωση για μη ξεκάθαρα πράγματα”

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε τα εξής:“Τα χρήματα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς.
Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη προσοχή. Αν είχατε όλοι
συμφωνήσει στη θέση μου να καταψηφιστεί το θέμα δεν θα είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα
ζητήματα και τα χρήματα αν τα χρησιμοποιούσαμε τώρα ,θα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα ,θα
είχαν χρησιμοποιηθεί για πιο ουσιαστικό σκοπό”

Ο κ. Σπανός σχετικά με το θέμα προ ημερησίας διατάξεως που κατέθεσε ο κ.Αναγνωστάκης:
«Ενημέρωση της Ο.Ε. για το σύνολο των απευθείας αναθέσεων της περιφέρειας μας, στην
αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19», ζήτησε να δοθεί χρόνος ώστε να προετοιμαστούν για
να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.
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Η κα Μπατζελή ανέφερε “Με βάση την διαδικασία η οποία ψηφίστηκε ως έκτακτη ανάγκη λόγω
πανδημίας ο ν.4412 συμπληρώθηκε και λέει ότι είναι έκτακτα μέτρα. Η Περιφερειακή Αρχή
αποφασίζει με σύντομες διαδικασίες και έρχονται όλα τα έργα που ανατέθηκαν να εγκριθούν από
την Οικονομική Επιτροπή. Συνεπώς δεν το ζητάμε, το προβλέπει η διαδικασία των εκτάκτων
αναγκών του 4412 να έρθουν ολοκληρωμένα σε μία συνεδρίαση, όποτε οι υπηρεσίες είναι
έτοιμες και έχουν ολοκληρώσει τις αναθέσεις, για να τις υπογράψουμε να συμφωνήσουμε ή να
διαφωνήσουμε να κάνουμε εκ των υστέρων ότι είναι να κάνουμε.Είμαστε και κοινωνοί αυτής της
διαδικασίας.”

Ο κ. Σπανός για το θέμα που έστειλε η κα Μπατζελή περί επιχειρησιακού προγράμματος
προβολής τουρισμού είπε τα εξής: “Συνοπτικά θα ήθελα να αναφέρω ότι αρχικά ο τουρισμός
αφενός μεν μπαίνει ενόψει της επόμενης μέρας της πανδημίας στη συνολική λογική διαχείρισης
των οικονομικών συνεπειών της επιχειρηματικότητας και εν γένει της οικονομίας, αφετέρου δε
ακριβώς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, έχει και μία πολύ πιο ειδική και στοχευμένη
ματιά γιατί είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα σε εθνικό επίπεδο .Σημαντικό είναι να
μπορέσουμε να βγούμε χωρίς πληγές και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την
περαιτέρω αποκατάστασή τους . Η πρόταση για την τροποποίηση του προγράμματος τουριστικής
προβολής του 2020 είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο φυσικά θα περάσει από το
Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά πέρα από αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης έχει αναλάβει να κάνει ένα
κύκλο επαφών με τους επικεφαλείς των παρατάξεων ούτως ώστε να δούμε σε τι βαθμό
μπορούμε να συγκλίνουμε. Κατά το μέρος που αφορά τα μέσα ενημέρωσης , επειδή θα είναι μία
διαδικασία χρονοβόρα η διαδικασία προβολής ,θα είναι πιο σώφρον κατά την άποψή μας
τουλάχιστον, να πάμε σε κλιμάκωση αμοιβών ανάλογα με την εμπορικότητα και με τη δύναμη των
μέσων ενημέρωσης όπως δηλαδή είχε προταθεί από κάποιους εξ ημών όπως η κα Μπατζελή
σε προηγούμενο χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εταιρεία που να έχει αναλάβει κάτι.Οι
επιμέρους εργασίες γίνονται μέσα από τις υπηρεσίες μας. Για τον πολιτισμό δεν έχει προβλεφθεί
κονδύλι προβολής.”

Ο κ. Αναγνωστάκης πήρε το λόγο και είπε: “ Άρα εμμέσως πλην σαφώς κατανοώ ότι θα τεθεί
ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το
συγκεκριμένο ζήτημα. Μήπως θα μπορούσατε να αναφέρετε και κάτι για το νομοσχέδιο για το
περιβάλλον;Για την ακρίβεια ,θα μπορούσαμε να βγάλουμε ως Περιφέρεια μια αντίδραση γιατί
μας επηρεάζει άμεσα...”

Ο κ. Σπανός ανέφερε τα εξής: “Επειδή αυτό είναι σημαντικό καλό είναι να αποσταλεί μια
εισήγηση και να το συζητήσουμε σε άλλη στιγμή. Επίσης να σας ενημερώσω ότι εκδίδεται σήμερα
η πρόσκληση για τον Ιατρικό εξοπλισμό που έχουμε συμφωνήσει μέσα από το ΕΣΠΑ “

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 Ράνια Ντριβαλά

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

ΑΔΑ: 9ΒΤ47ΛΗ-Υ30



Κων/νος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς

ΑΔΑ: 9ΒΤ47ΛΗ-Υ30
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