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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 16ης Ιουνίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 22

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 16 Ιουνίου 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.)
108752/797/11-06-2020 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. 21/09-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 2ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
“Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του
έργου: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης
πυρκαγιών έτους 2019-2020», συνολικού προϋπολογισμού: 80.463,60 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φωκίδας.
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος
αποχιονισμού οδικού δικτύου τα έτη 2020-2021», προϋπολογισμού 67.675,70 € με ΦΠΑ 13%
και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 27.680,60 € και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον Σπερχειό ποταμό», συνολικού
προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο:
«Προμήθεια ελαστικών - επισκευή και τοποθέτηση 2020», συνολικού προϋπολογισμού
31.060,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής - κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (Ψύξης - Θέρμανσης) για τις
ανάγκες των κτιρίων (πρώην Υ.Ε.Β/Π.Σ.Ε.) επί της οδού Παπαποστόλου” συνολικού
προϋπολογισμού 26.150,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ.
Διακήρυξης 6/72962/2862/21-4-2020),της Π.Σ.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου 2: «Mελέτη τμηματικής οριοθέτησης και
διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας
Τ.Κ. Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών, προϋπολογισμού
100.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της
Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κοπή κλαδιών και χόρτων στο οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας».
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Προυσός - Τόρνος - Καστανιά»,
προϋπολογισμού 64.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση
οδού Αφράτι - Πισσώνας», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων
διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος Σαρανταποτάμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων» Π.Ε. Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.106782/475/09-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, στην
αντιμετώπιση κατολισθήσεων-καταπτώσεων, στο 1οχμ του επαρχιακού οδικού δικτύου
Στεφάνης- όρια Νομού (θέση Καμάρι), στην Δ.Ε . Δερβενοχωρίων του Δ. Τανάγρας την
09/06/2020.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 21ο: Συμπλήρωση - διόρθωση της υπ΄αριθμ. 142/5-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019-2020

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 22ο: Άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με
αριθμό 890/2020 απόφασης του Δ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και διορισμός
δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά την κατάθεση και
συζήτησή της (υπόθεση «ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ
ΚΑΡΠΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»).

ΘΕΜΑ 23ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.Π & ΣΙΑ Ε.Ε», του Βασίλειου Βαλέντη και του Δημήτριου Βαλέντη»,
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 24ο: Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 25ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης.

ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκου βοηθήματος και διορισμού πληρεξούσιου
δικηγόρου για λογαριασμό της Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄ αναβολής).

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 στον χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος, οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός
& Αθανάσιος Καρακάντζας ο οποίος αναπλήρωνε τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτριο
Βουρδάνο ,ο κ.Γεώργιος Σκούρας ο οποίος αναπλήρωνε τον κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη και ο
κ.Βασίλειος Σιαλμάς ενώ μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν τα μέλη Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος,Κατερίνα
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Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την

έναρξη της συνεδρίασης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε.

Διοικητικού-Λογιστικού, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1.Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”,
2.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
3.Ο κ.Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.
4.Ο κ.Αντώνιος Βούλγαρης ,Περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης “Ελεύθερη Στερεά”,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.

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

«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑ
Σε κλιμάκωση του αγώνα τους για την προστασία της υγείας του λαού και τα δικαιώματα των
εργαζομένων, που μάχονται καθημερινά για αυτήν, απέναντι στην πολιτική παραπέρα
ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της Υγείας, προχωρούν σήμερα - 16 Ιούνη - οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, πραγματοποιώντας πανυγειονομική απεργία.
Αν και η πανδημία ανέδειξε, με τραγικό τρόπο, σε όλο τον κόσμο, την χρεοκοπία των
εμπορευματοποιημένων συστημάτων Υγείας….. η κυβέρνηση, για να ικανοποιήσει τις πάγιες
αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων ξαναβγάζει στο τραπέζι, τις αξιώσεις του ΣΕΒ και τις
κατευθύνσεις της ΕΕ για παραπέρα εμπορευματοποίηση της δημόσιας Υγείας…. για
συγχωνεύσεις…. αλλαγή χρήσης νοσοκομείων….. για τη μετατροπή τους σε Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου…… για την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο 75% του συνόλου
των εργαζομένων στα νοσοκομεία...
Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, με εφόδιο την πείρα από τις κινητοποιήσεις τους, πριν
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποκαλύπτουν τα κυβερνητικά ψέματα περί «ενίσχυσης και
αναβάθμισης του ΕΣΥ».
Στην σημερινή τους κινητοποίηση διατυπώνουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους για :
• Αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, με πλήρη και επαρκή κρατική
χρηματοδότηση.
• Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων (επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ, μέσω
ΕΟΔΥ, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου). Οριστική ανάκληση της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών
των δημόσιων μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στελέχωση και επαναλειτουργία των δομών
Υγείας που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια. Ενίσχυση με προσωπικό και εξοπλισμό των
μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση.
• Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όλων όσοι εργάζονται σε αντίστοιχες
συνθήκες. Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
• Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
• Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στους
χώρους δουλειάς. Πρόσληψη μόνιμων γιατρών Εργασίας και τεχνικών Ασφαλείας στις δημόσιες
μονάδες Υγείας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ
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Ο Αγροτικός Σύλλογος Ανθήλης εξέφρασε χθες, με την αγωνιστική παρουσία του στα γραφεία
του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Λαμία, για μία ακόμη φορά, την έντονη διαμαρτυρία του επειδή οι
βαμβακοπαραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί την συνδεδεμένη επιδότηση βαμβακιού, παρά το ότι
έχει περάσει πάνω από τρίμηνο από τότε που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της
τηλεπισκόπησης.
Οι αγρότες της περιοχής ανέφεραν συγκεκριμένα πως η μη απόδοση η συνδεδεμένης
επιδότησης βαμβακιού θα έχει πολύ δυσμενή αποτελέσματα σε όλους. Θα μειώσει δραματικά το
εισόδημα τους, σε μία περίοδο που τα συνολικότερα προβλήματα είναι πολύ οξυμένα εξαιτίας
της γενικότερης οικονομικής κρίσης.
Είναι βέβαιο ότι πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή να μπουν στην παραγωγή για
τη νέα καλλιεργητική περίοδο….. Δεν να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
προς τις τράπεζες, στην απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, στην αγορά των αναγκαίων
εφοδίων από τα καταστήματα αγροτικών προϊόντων και ταυτόχρονα δυσκολεύονται ακόμη
περισσότερο να ανταποκριθούν στην ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών των οικογενειών
τους.
Οι αγρότες, που ήταν αγανακτισμένοι, δήλωσαν πως δεν μπορούν να αρκεστούν σε λόγια
συμπάθειας, που λέγονται ανέξοδα…. Ζητάνε εδώ και τώρα να τους καταβληθεί η συνδεδεμένη
επιδότηση βαμβακιού, που δικαιούνται….
Σε αυτή την κατεύθυνση ζητάμε την άμεση παρέμβαση της Διοίκησης. Να αντιμετωπισθούν
άμεσα και συγκεκριμένα οι όποιες δυσκολίες υπάρχουν.

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην επίλυση προβλημάτων
και να διευκολύνεται ο έλεγχος
Προτείνουμε :
1. Ενοποίηση των διαδικασιών της όποιας αναφοράς στην Οικονομική Επιτροπή.
Μορφοποίηση ενιαίας μορφής εντύπων για κάθε περίπτωση, από όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες.
2. Εισηγητική έκθεση σε κάθε προτεινόμενη διακήρυξη για έργα ή προμήθειες, που θα
εμπεριέχει οποιοδήποτε ειδικό ζήτημα κριτηρίων ή επιλογής, στη βάση των περιθωρίων που
αφήνει ο σχετικός νόμος.
3. Διερεύνηση τρόπων τακτικού ελέγχου υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος και του
προϋπολογισμού…. Σε αυτή την κατεύθυνση να δοθεί στα μέλη της οικονομικής επιτροπής ο
ολοκληρωμένος πίνακας προγραμματισμού για όλους τους τομείς δράσεις και τις συλλογικές
αποφάσεις ( ΣΑΕ ).
4. Διαμόρφωση πίνακα εν εξελίξει μελετών που πραγματοποιεί η υπηρεσία ή έχουν
ανατεθεί σε ιδιώτες, που θα παρακολουθείται σε τακτική βάση.
5. Διαμόρφωση κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ έργων και υπηρεσιών.

«Πατρίδα μας η Στερεά»
Θέμα : Έκθεση Λαμίας
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες του Ιουνίου πραγματοποιούνταν στην πόλη της Λαμίας, η Πανελλήνια
Έκθεση. Ένα εμπορικό, οικονομικό και κοινωνικό γεγονός όχι μόνο για την πόλη της Λαμίας και
την ευρύτερη περιοχή αλλά και της περιφέρειας ολόκληρης.
Η έκθεση Λαμίας έχει μια ιστορία χρόνων. Συνέβαλε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και
προβολή της πόλης. Πλήθος επιχειρηματιών, επαγγελματιών πρόβαλαν τα προϊόντα τους σε
στεγασμένες εγκαταστάσεις πολλών χιλιάδων τ.μ. που ελάχιστες πόλεις της χώρας διαθέτουν.
Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν κεφάλαιο για την πόλη. Κατά το παρελθόν έχουν
διοργανωθεί στους χώρους τους και άλλου είδους εκδηλώσεις όπως αθλητικές.
Η έκθεση με τον τρόπο λειτουργία της και με το νομικό καθεστώς που τη διήπε έκλεισε ένα
κύκλο. Ήταν επιβεβλημένο να δρομολογηθούν ουσιαστικές αλλαγές έτσι ώστε να συνεχίσει να
υφίσταται ως θεσμός στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Δυστυχώς, αντί να αλλάξει σελίδα και να
προχωρήσει στη νέα εποχή, σταμάτησε τη λειτουργία της από πενταετίας. Έκτοτε τόσο από την
προηγούμενη κυβέρνηση όσο και από τη σημερινή, καθώς επίσης και από την τοπική εξουσία
έχει αφεθεί στην τύχη της. Καμιά προσπάθεια επαναλειτουργίας. Οι εγκαταστάσεις ασυντήρητες
και εγκαταλελειμμένες λεηλατούνται καθημερινά και είναι σίγουρο ότι αν δεν ληφθούν μέτρα σε
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λίγο διάστημα θα καταρρεύσουν. Η έκθεση από πόλος ανάπτυξης, καινοτομίας και εμπορικής
δραστηριότητας που έπρεπε να είναι, έχει μετατραπεί σε «ρημαδιό».
Ερωτάται:

1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί από την ανάληψη των καθηκόντων σας , ώστε η
πανελλήνια έκθεση Λαμίας να κατοχυρωθεί ως ένας αναπτυξιακός πνεύμονας της
Περιφέρειας μας ,δηλ. ως ένα μεγάλο έργο;

2. Τι δράσεις αναλάβατε για να συντονίσετε τους φορείς της πόλης, τους εταίρους του νέου
σχήματος το οποίο και αποφασίστηκε επί της ΠΑ στην οποία και συμμετείχατε μαζί με
τον νυν Δήμαρχο προκειμένου από κοινού να επιτευχθεί ο στόχος της επαναλειτουργίας
με νέα δεδομένα;

3. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που έχει ορισθεί, εάν ο Δήμος έχει προχωρήσει σε μελέτη
επιχειρησιακού σχεδιασμού και τι έχει κάνει η Περιφέρεια ως εταίρος μαζί με το
Επιμελητήριο;

4. Είχαμε προτείνει ως παράταξη «πατρίδα μας η Στερεά» στο Προϋπολογισμό 2020 της
ΠΣΤΕ, 400.000 ευρώ για συμμετοχή της ΠΣΤΕ στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της
Έκθεσης ως κέντρο καινοτομίας και αγροδιατροφικό πάρκο υπηρεσιών, μία πρόταση
που έχει αναπτυχθεί και από πολιτικούς του τόπου μας. Τι «σκέφτεται» η ΠΑ στα
πλαίσια του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και της ισχύουσας προγραμματικής περιόδου
αλλά κι της νέας 2021-27;

ΘΕΜΑ:ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ Δ.ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Υπάρχουν σημαντικά θέματα τα οποία καθυστερούν το έργο αλλά και την διαδικασία του
αναδασμού και της διαφάνειας αυτού.
Να εξετασθούν τα εξής θέματα:

1. Να μας απαντήσουν οι υπηρεσίες αν έχει αναρτηθεί και πότε η αναλυτική λίστα των
παραγωγών/δικαιούχων που εντάχτηκαν στον αναδασμό και στοιχεία όπως έκταση,
καλλιέργειες, έτος απόκτησης, αποζημίωση.

2. Αν προβλέπεται και υπάρχει σχεδιασμός για συμπληρωματική μελέτη στο κεντρικό
αρδευτικό σύστημα λόγω των νέων συνθηκών που διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση
του κεντρικού αρδευτικού συστήματος.

3. Η αρχική μελέτη δεν είχε πρόβλεψη καθαρισμού ρεμάτων , αποκατάστασης του αρχικού
αρδευτικού συστήματος αλλά και δεν είχε προβλεφτεί η επαρκής διαπλάτυνση του
δρόμου ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα/τρακτέρ των αγροτών.
Προβλέπονται αλλαγές και τροποποιήσεις ώστε το έργο να προσαρμοστεί στις
πραγματικές συνθήκες και να μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της αγροτικής
παραγωγής;

4. Υπάρχει σχεδιασμός ανασχεδιασμού των γεφυριών ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση
και διέλευση των αγροτομηχανημάτων;

Θέμα: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 -2025
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. Το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 -2025» καθορίζει, για την πρώτη

προγραμματική περίοδο, τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των
εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τον συνολικό και ανά
Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την
εφαρμογή του.

2. Βάσει του αρ.123 του ν.4635/2019, καλούνται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση τα
Υπουργεία, οι ΟΤΑΑ’ και Β’ βαθμού, οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι και οι πολίτες,
καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του. Η
διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 10ηΙουλίου 2020.

3. Μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) είναι
τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ), τα οποία
καταρτίζονται από τα αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες.
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4. Στο περιφερειακό επίπεδο, η κατανομή των πόρων του ΕΠΑ λαμβάνει υπόψη την
υφιστάμενη κατανομή με βάση των προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, τις
πραγματοποιήσεις για το 2019 και τις εκτιμήσεις για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στο
τέλος του 2020, το ΜΠΔΣ 2020-2023, καθώς και τη βαρύτητα που έχουν σε κάθε
Περιφέρεια έξι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, με απώτερο στόχο την εξομάλυνση των
περιφερειακών ανισοτήτων.

5. Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ αναπτύσσονται σε πέντε πυλώνες:
 Έξυπνη Ανάπτυξη (έρευνα και ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός,

καινοτομία και επιχειρηματικότητα)
 Πράσινη Ανάπτυξη (κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική

αλλαγή)
 Κοινωνική Ανάπτυξη (υγεία, απασχόληση, παιδεία / αθλητισμός, κοινωνική

συνοχή)
Ανάπτυξη
 Υποδομών (δίκτυα, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα)
 Εξωστρέφεια (πολιτισμός, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, βιομηχανία)

6. Με Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ της 3ης Ιουνίου, με αντικείμενο την κατανομή
πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες της
Χώρας. ( ΑΠΟΦΑΣΗ (Φ.Ε.Κ. Β’ 2142/3.6.2020). Είναι σαφές ότι για την Στερεά Ελλάδα και
για το 2020 συνεχίζεται η πολύχρονη αδικία της υποχρηματοδότησης από τους πόρους
της ΕΕ .

Και δεν υπάρχει καμία διόρθωση στα ποσοστά χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω
του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ, για την προσέλκυση και την υλοποίηση
επενδύσεων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί να επιλέξει μια επιχείρηση την
υλοποίηση της επένδυσής της στην Στερεά Ελλάδα και όχι στις άλλες Περιφέρειες,
όπου θα λάβει τουλάχιστον 15% μεγαλύτερες δωρεάν επιχορηγήσεις για τις
επενδύσεις του;

7. Αφού όμως αφέθηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να «πατώσει», όπως δείχνουν οι
βασικοί ποιοτικοί δείκτες ανάλυσης της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, ( πληθυσμός,
άνεργοι, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισμός, χάσμα
ευκαιριών στους νέους, και χάσμα εκπαίδευσης) , έρχεται ως αποτέλεσμα αυτών των
δεικτών η αυξημένη κατανομή πιστώσεων για την επόμενη πενταετία. Αχτίδα φωτός
λοιπόν η κατανομή ανά Περιφερειακό Πρόγραμμα στο Εθνικό Αναπτυξιακό
Σχεδιασμό 2021-2025 και απαιτείται σοβαρός, ολοκληρωμένος και ορθολογικός
σχεδιασμός, για να δώσουμε που απαιτεί και η οικονομίας και η κοινωνία της
Στερεάς Ελλάδας.
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Στο ΕΠΑ 2021-2025 προβλέπονται οι εξής πιστώσεις:
Περιφερειακά
Προγράμματα
Ανάπτυξης

(ΠΠΑ)

Προϋπολογισμός
σε εκ. ευρώ

Ποσοστό π/υ
στο ΕΠΑ

Ποσοστό π/υ
στα ΠΠΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

145 1,45 % 6,44 %

ΑΤΤΙΚΗΣ 404 4,04 % 17,98 %
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 102 1,02 % 4,55 %
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 271 2,71 % 12,04 %
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 105 1,05 % 4,69 %
ΗΠΕΙΡΟΥ 119 1,19 % 5,28 %
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 185 1,85 % 8,22 %
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 78 0,78 % 3,47 %
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 190 1,90 % 8,43 %
ΚΡΗΤΗΣ 175 1,75 % 7,79 %
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 91 0,91 % 4,04 %
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 126 1,26 % 5,58 %
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 259 2,59 % 11,50 %

Σύνολο 2.250 22,50 % 100 %

Προτείνεται:

 Η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης περιόδου 2021-2025
στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Γραμματέα από του
αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης.

 Η παρουσίαση της πορείας του προγράμματος σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, εκείνου της Στερεάς, μέχρι σήμερα από την κεντρική Διαχειριστή
Αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 Να μας ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα και την πορεία
διαβουλεύσεων όπως αυτές προβλέπονται με τους φορείς και κοινωνικούς
εταίρους καθώς και των θέσεων τους οι οποίοι φορείς πρέπει τουλάχιστον
να κληθούν σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής.

 Να μας ενημερώσετε για την σύγκλιση των επιτροπών παρακολούθησης
της τελευταίας περιόδου και των συμπερασμάτων αυτών.

 Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία
ενημέρωση και δεν έχει συγκληθεί το ΠΣ με θέμα τον αναπτυξιακό
προγραμματισμό αλλά και ενημέρωση του.

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις Φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύς έως 1 MW σε γαίες
Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ)

Η στήριξη των αγροτών και του αγροδιατροφικού τομέα πρέπει να είναι προτεραιότητας μας. Και
μάλιστα μετά από μία περίοδο όπου από την μία πλευρά η ασφάλεια, η δημόσια υγεία των πολιτών
μας ,η καταναλωτική επάρκεια και από την άλλη η αναμόρφωση του παραγωγικού συστήματος που
θα οδηγεί σε συνέργειες παραγωγικών κλάδων και φορέων, περιβαλλοντικής και ενεργειακής
ασφάλειας, μείωσης του κόστους παραγωγής, είναι μόνο μερικές από τις παρεμβάσεις μας-κεντρικές
και περιφερειακές- που θα συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού μας ελλείμματος, στην
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ανταγωνιστικότητα που θα
μετεξελίσσεται σε ανάπτυξη κάθε φορά που θα συνδέεται με την ποιότητα, καινοτομία , κοινωνική
συνοχή και διανομή των πόρων.
Η αγροτική παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί και με την μείωση του κόστους παραγωγής το οποίο
πέρα των φορολογικών ,ασφαλιστικών εισφορών, κόστους εφοδίων και χρηματοδοτικού
κόστους ,επιβαρύνεται από το ενεργειακό κόστος.
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Οι ΑΕΠ μπορεί να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια για τους παραγωγούς και τις Ομάδες τους ,οι
οποίοι θα συνεχίζουν να παράγουν και να εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Η πολιτική αυτή έγινε
αποδεκτή και με τον Νόμο 3874/2010 βάση του οποίου οι αγρότες για ίδια χρήση χρησιμοποιούσαν
ενέργεια από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μία πολιτική που επαναπροσδιορίζεται και βάση του
πρόσφατου Νόμου 4346/2019.
Οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που απορρέουν από ασάφεια των Νόμων, συναρμοδιότητες, την
επέκταση των κανόνων στην μέση διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, διαφορετικών
αναλύσεων και εφαρμογών ,δημιουργούν πέρα της νομοθετικής σύγχυσης και ανισότητες μεταξύ των
περιοχών ,των αγροτών και των μη διότι εξαντλούνται οι γραμμές ΜΤ από επενδύσεις εκτός ΓΓΥΠ και
έτσι το όποιο περιθώριο απομείνει δεν θα επαρκεί για τις επενδύσεις εντός ΓΓΥΠ ,δηλ. για στήριξη
των ίδιων των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής.
Φυσικά σε όλο αυτό το εγχείρημα θα πρέπει να ελέγχεται ώστε να μην γίνεται κατάχρηση του από
ιδιωτικά εμπορικά κυκλώματα που επιδιώκουν παρανόμως να επωφεληθούν των διατάξεων εις
βάρος των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής.

Για τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 24 του νόμου 4346/2019 όπου βασιζόμενος στον νόμο 3874/2010

επανακαθορίζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής δυναμικότητας
μέχρι 1ΜW σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας ,δηλ. σε αγροτικές εκτάσεις και οι
οποίες εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των
καλλιεργούμενων εκτάσεων σε κάθε ΠΕ. Αναλυτικά: Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από
φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW
επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των
περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά
Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί
σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον
αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές
εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή
έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν
φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου
51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων
εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

2. Τις διευκρινίσεις του Υφυπουργού από 27-03-20 για την εφαρμογή του άρθρου 24 του
Ν.4643/2019 ενόψει δηλ. μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ -που έπρεπε να είχε ήδη εκδοθεί-
για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε
αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών
ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά
Περιφερειακή Ενότητα και τον προσδιορισμό των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών,
διευκρινίζεται ότι η αρμοδιότητα ελέγχου μη υπέρβασης του ανωτέρω ορίου θα
ανήκει αποκλειστικά στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΑΔΜΗΕ ΑΕ),
προκειμένου να χορηγήσει την οριστική προσφορά σύνδεσης και όχι στις
αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Περιφερειών.

3. Τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση των αιτήσεων για επενδύσεις
ΑΕΠ στον αγροτικό τομέα από την συνεχή αλλαγή εγκυκλίων που στην ουσία
τροποποιούν τις προτεραιότητες των αιτήσεων με την προσθήκη κατηγοριών ΑΠΕ-
βιοαέριο, βιομάζα, φωτοβολταϊκών.

4. Την επιστολή του ΣΠΕΦ στην οποία αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεν
προχωρεί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση αντίστοιχων αιτημάτων που της κατατίθενται,
αναμένοντας την προβλεπόμενη στον ν. 4643/2019 ΚΥΑ των Υπουργείων Ενέργειας και
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο η πολιτική αυτή δημιουργεί στρεβλώσεις σε βάρος των
επενδύσεων εντός Στερεάς Ελλάδας, αφού η χωρητικότητα των γραμμών ΜΤ εξαντλείται από

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/796
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επενδύσεις εκτός ΓΓΥΠ και έτσι το όποιο περιθώριο απομείνει δεν θα επαρκεί για τις
επενδύσεις εντός ΓΓΥΠ. Όπως είναι γνωστό σημαντικό μέρος των γραμμών ΜΤ κατά μήκος
του διέρχεται από αμφότερα τα ήδη γαιών, οπότε ο ανταγωνισμός και η στρέβλωση που
δημιουργείται είναι ουσιαστική. Η στρέβλωση μάλιστα καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη αν
αναλογιστεί κανείς και τον φόρτο εργασίας του ΔΕΔΔΗΕ και το τι συνεπάγεται αυτός σε
χρόνους εξέτασης. Μπορεί βεβαίως ο ΔΕΔΔΗΕ να μην δύναται πριν εκδοθεί η ΚΥΑ να
εξετάσει αιτήματα Φ/Β σε ΓΓΥΠ, ωστόσο η κατοχύρωση πρωτοκόλλου με πλήρη
φάκελο με δεδομένη και τη χρονική καθυστέρηση εξέτασης είναι κομβικής σημασίας .

Ζητάται:

1. Όπως ΜΕΧΡΙ και την έκδοση της ΚΥΑ οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας να
προχωρήσουν τις διαδικασίες της έκδοσης βεβαίωσης για την διασφάλιση του ορίου 1%,να
προχωρήσουν σε λίστα προτεραιότητας βάση πρωτοκόλλου για έργα έως 1 MW σε ΓΓΥΠ
στην βάση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/31378/1207 και να προωθηθούν στον ΔΕΔΔΗΕ.

2. Σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσουν οι επενδύσεις ΑΠΕ και δη των παλαιών
αιτήσεων φωτοβολταϊκών ώστε να μην χαθεί η χωρητικότητα και δυνατότητα συνδέσεων με
το βασικό δίκτυο.

3. Να υπάρχουν παρεμβάσεις και συνεννοήσεις με άλλες περιφέρειες και την
Αποκεντρωμένη ώστε να υπάρχουν ίδιες διαδικασίες για να αποφευχθούν διακρίσεις και
ανισότητες σε ένα τομέα που παλεύει με την αγωνία της καθημερινότητας.

«Στερεά ... Υπεροχής!»

Κύριε Περιφερειάρχη,
στις 11 Ιουνίου απέστειλα το παρακάτω μήνυμα στο θεματικό αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, χωρίς
να έχω λάβει κάποια απάντηση μέχρι τώρα.
Θα ήθελα να ζητήσω κι από εσάς, να μας ενημερώσετε σχετικά στην αυριανή συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής, αν υφίσταται διακοπή - απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων,
σε κάποιο τμήμα τους ή στο σύνολο της διαδρομής, στις παρακάτω Επαρχιακές Οδούς:
1,Ε.Ο. Χανίων Αυλωναρίου - Κύμης
2.Ε.Ο. Ροβιών - Λουτρών Αιδηψού
Αναμένοντας την απάντησή σας.
Δ.Αναγνωστάκης

Αξιότιμε κ. Αντιπεριφερειάρχη,
θα ήθελα να με ενημερώσετε, αν υφίσταται διακοπή - απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, σε
κάποιο τμήμα τους ή στο σύνολο της διαδρομής, στις παρακάτω Επαρχιακές Οδούς:
1,Ε.Ο. Χανίων Αυλωναρίου - Κύμης
2.Ε.Ο. Ροβιών - Λουτρών Αιδηψού
Αναμένοντας την απάντησή σας.
Δ.Αναγνωστάκης
Περιφερειακός Σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος αρχικά στα ερωτήματα που κατέθεσε η παράταξη του
κ.Αναγνωστάκη,«Στερεά ... Υπεροχής!»,σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στις
επαρχιακές οδούς στον άξονα Χανίων Αυλωναρίου-Κύμης επεσήμανε πως εντός της ημέρας θα
απαντήσει γραπτά ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας και διευκρίνισε πως έπειτα από πολυάριθμες
εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από ομάδα γαιοτεχνικών ,η κυκλοφορία
αποκαταστάθηκε,είναι ελεύθερη η κυκλοφορία φυσικά με τις απαραίτητες σημάνσεις.
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Αναφορικά με τη δεύτερη ερώτηση για την επαρχιακή οδό Ροβίων-Λουτρών Αιδηψού,κάνοντας
μία εκτενή αναφορά και ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της πορείας του συγκεκριμένου έργου
επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει ένα καινούριο έργο αξίας 8.000.000 € αλλά λόγω διάλυσης της
σύμβασης από τον ανάδοχο δεν προχώρησε η κατασκευή της επαρχιακής οδού,ωστόσο
αναμένεται η συνέχιση του έργου από τον επόμενο ανάδοχο.

Κατά την παρουσίαση των θεμάτων η κα. Κατερίνα Μπατζελή της παράταξης «πατρίδα
μας η Στερεά»επεσήμανε ότι θέματα τα οποία κατατέθηκαν ,θα τεθούν και προς συζήτηση
και στο Π.Σ.Η ουσία των θεμάτων αυτών έχει να κάνει με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της
ΠΣΤΕ από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα –ΕΣΠΑ,ΠΔΕ,ΠΕΠ-τον τρόπο
με τον οποίο τα διαχειρίζεται η ΠΑ, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πορεία
υλοποίηση τους, δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα και συντονισμένα με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται προβλήματα και καθυστερήσεις. Επίσης ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
μεγάλων εμβληματικών έργων μεταξύ των οποίων και ορισμένα που παρουσιάζουμε
στην σημερινή συνεδρίαση της ΟΕ αυτή καθυστερούν ,ενώ η στήριξη παραγωγικών
κλάδων εμποδίζεται από «ασυνεννοησία πολιτικής ηγεσίας και Υπηρεσιών»

ΘΕΜΑ:ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ Δ.ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο κ.Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε..λαμβάνοντας το λόγο
σχετικά με το έργο Αναδασμού του Δ.Βίστριζας ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής λέγοντας τα
εξής: “το έργο της Βίστριζας έχει προϊστάμενη αρχή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Διευθύνουσα υπηρεσία το τμήμα δομών περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας.Υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί,έχουν γίνει τα απαραίτητα
έγγραφα και οι απαιτούμενες συμπληρωματικές ενέργειες για τις μελέτες,έχουν υποβληθεί στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναμένονται οι απαντήσεις προκειμένου να
προχωρήσει ομαλά η εργολαβία.” Τέλος, πρότεινε να απαντήσει εγγράφως σε όλα τα μέλη της
Ο.Ε. η αρμόδια διευθύνουσα υπηρεσία για το τι ενέργειες έχει κάνει προς το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ.Χρονάς παίρνοντας το λόγο ανέφερε: “σας ενημερώνω ότι σαν Περιφέρεια στον νομό
Φθιώτιδας έχουμε εκκρεμότητα εκούσιους αναδασμούς,υποχρεωτικούς αναδασμούς και
εκούσιους που έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικά γραφεία και οι οποίοι καθυστερούν πολλά
χρόνια.Όσον αφορά τη Βίστριζα, η εμπλοκή των έργων που έγιναν οφείλεται στο ότι δεν έγινε
ολοκληρωμένη μελέτη έγκαιρα και για αυτό υπάρχει απόφαση γνωμοδότηση τεχνικού
συμβουλίου...”

Μόλις ολοκληρώθηκε η συζήτηση ,η κα Μπατζελή συμφώνησε σε επομένη συνεδρίαση να
υπάρχει ολοκληρωμένη παρουσίαση της πορείας του έργου, του αναδασμού και των
συμπληρωματικών έργων.

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις Φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύς έως 1 MW σε γαίες
Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ)

Ο Πρόεδρος αναφορικά με το θέμα των φωτοβολταϊκών αρχικά επεσήμανε ότι υπάρχει μία
διχογνωμία ανά την επικράτεια .Πιο συγκεκριμένα ,εξήγησε πως υπάρχουν κάποιες Περιφέρειες
οι οποίες έχουν χειριστεί το θέμα με τον ίδιο τρόπο όπως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,ενώ οι
υπόλοιπες προχωρούν παίρνοντας αριθμούς πρωτοκόλλων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η
σύμφωνη γνώμη δασαρχείου και ΔΑΟΚ.Πρόσθεσε επίσης : “Έπειτα από ενημέρωση που
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πραγματοποιήθηκε από τον σύνδεσμο φωτοβολταϊκών,ζυγίζοντας την επιχειρηματολογία
αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος για καθυστερήσεις παράλληλα με γραπτή εντολή οι
αδειοδοτήσεις θα προχωρούν εφεξής με τον τρόπο που γίνεται σε πολλές Περιφέρειες χωρίς
αναμονή.. ..”Τέλος ολοκλήρωσε τα λεγόμενά του αναφέροντας τα εξής: “υπάρχει από 27 Μαρτίου
η εγκύκλιος από το Υπουργείο,για να μη δημιουργηθούν ζητήματα συμμετρίας για λόγους ίσου
ανταγωνισμού και προνομίων θεωρήσαμε ότι είναι ένας χειρισμός προς τη σωστή κατεύθυνση για
τον οποίο κρινόμαστε.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “μετά από την απάντηση του προέδρου περί αλλαγής του
συστήματος και της διαδικασίας που θα ακολουθήσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες βάση των
προτάσεων που τέθηκαν από την εισήγησή μας ,επισημαίνω ότι το μέτρο αυτό βοηθά τους
αγρότες που θα χρησιμοποιήσουν τα φωτοβολταϊκά προς ιδία χρήση ενώ η Περιφέρεια πρέπει να
ελέγχει τις καταχρήσεις που γίνονται από ιδιώτες στις ΑΠΕ και δη στις ενεργειακές κοινότητες .”

Θέμα : Έκθεση Λαμίας

Ο Πρόεδρος ανέλυσε το θέμα λέγοντας τα εξής: “επειδή η ΠΕΛ ως θεσμός φέρει διάφορα
ιστορικά βάρη που σχετίζονται με το πώς έφτασε να μη λειτουργεί ,πως απαξιώθηκε και λόγω
του ότι είναι είναι μία δομή με τεράστιες προοπτικές,έχει αναπτυχθεί ένας διάλογος σε ευρύτερο
επίπεδο.Το θέμα αυτό απασχολεί τις παρατάξεις του Π.Σ. ,τους οικονομικούς και κοινωνικούς
φορείς της Λαμίας και ευρύτερα της Φθιώτιδας,τους κοινοβουλευτικούς όλων των κομμάτων.Εν
όψει αυτών των δεδομένων αναπτύσσεται ένας δημόσιος διάλογος για το πώς η ΠΕΛ θα
ξαναζωντανέψει και θα αποδώσει την υπεραξία που κρύβει.Εύλογα λόγω μετοχικού
πακέτου(60%) πρώτος επισπεύδων ,αλλά όχι αποκλειστικός, είναι ο Δήμος Λαμιέων ,ρόλο και
θέση έχουν και οφείλουν να έχουν όλοι οι φορείς,οι παρατάξεις,τα επιμέρους πολιτικά στοιχεία
που συγκροτούν κάθε ένα από τους φορείς μας.Πρακτικά υπάρχει μία συζήτηση για την επόμενη
μέρα ,πρωτίστως με το Υπουργείο Οικονομικών , ιδιαίτερα για τη διαχείριση των χρεών της που
προσδιορίζονται στο ποσό των 800.000 €.Διαμορφώνεται ένα πλάνο για τη διαχείριση του
χρέους σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης.Συμπερασματικά, υπάρχει σχέδιο και εκπόνηση,είναι
μία εύλογη προϋπόθεση η απορρόφηση του χρέους από το κεντρικό κράτος.Είμαστε σε επαφή
με το Δήμο ,σύντομα θα έχουμε την πρώτη βάση συζήτησης να προχωρήσουμε σε κάτι
αναπτυξιακό που όλοι επιθυμούμε.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι το θέμα της ΠΕΛ κακοφορμίζει αφενός του νομικού σχήματος
διοίκησής της που αποφασίσθηκε από την προηγούμενη ΠΑ βάση της οποίας ο Δήμος έχει το
60%,καταδικάζοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της ΠΕΛ σε στενά δημοτικά όρια, θέμα που
πρέπει να αλλάξει διότι είναι περιφερικό ,διαπεριφερειακό και εθνικό όπως άλλωστε
περιγράφεται και στον χωροταξικό σχεδιασμό 2017 και αφετέρου της εμπλοκής κυβερνητικών
παραγόντων που αναζητούν άλλο σενάριο που καθυστερεί τον επιχειρησιακό σχεδιασμό εκ
μέρους των εταίρων.

Θέμα: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 -2025

Ο Πρόεδρος ανέλυσε το θέμα λέγοντας τα εξής: “όσον αφορά το τρέχον ΠΕΠ,βρίσκεται σε
ώριμη φάση,μετράει αντίστροφα,υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς.Δουλειά μας είναι η
επίσπευσή του και η σωστή λειτουργία ,σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει περιθώριο για νέες
δράσεις.Σχετικά με το νέο ΠΕΠ τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα,βρίσκεται σε πρώιμη φάση,
ξεκινάει από τον προσδιορισμό του ύψους του ΕΣΠΑ σε επίπεδο Ε.Ε. ακολούθως σε επίπεδο
χώρας,έπειτα έρχεται η κατανομή του ανά χωρικό και τομεακό άξονα.Προ ημερών καταστάλαξε
ποιο είναι το ΕΣΠΑ της χώρας οπότε το αμέσως επόμενο διάστημα θα εξειδικευτεί και θα
μπορούμε να γνωρίζουμε το μέγεθος του δικού μας ΠΕΠ και τους κεντρικούς του άξονες ούτως
ώστε να ανοίξει θεσμικά η συζήτηση για το πως μπορεί να διαμορφωθεί.Τέλος,όσον αφορά το
ΕΠΑ ο πρώτος σχεδιασμός υπάρχει το αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η τεχνική
δουλειά με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης,ένα ερωτηματολόγιο που έχει έρθει από
το Υπουργείο για την καταγραφή των έργων,των αναγκών ,των προτεραιοτήτων .Θα τεθεί σε
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διαβούλευση σε επίπεδο Π.Σ.,φορέων της κοινωνίας,αλλά και οποιουδήποτε θεσμικά θέλει να
έχει λόγο για την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας για μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση”

Η κα Μπατζελή μετά από την τοποθέτηση του προέδρου τόνισε ότι δεν έλαβε ουσιαστική
απάντηση, ούτε χρονοδιάγραμμα σχετικά με την προετοιμασία της νέας προγραμματικής
περιόδου 2021-25 λέγοντας: “το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει και πέρα από το Π.Σ., όπως
οφείλουμε.”
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε τα ζητήματα που έθεσε η παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση ,ο κ. Χρονάς ,ως
εξής: “οι διαδικασίες ενοποίησης της όποιας αναφοράς στην Οικονομική Επιτροπή έχουν
προχωρήσει,βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο και φυσικά αυτό αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια
για εμάς.Όσον αφορά τον προϋπολογισμό έχει θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου όπως και το
σύνολο των δαπανών και εγγράφων,κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το τεχνικό πρόγραμμα για
ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερων εξηγήσεων.Τέλος,σχετικά με τη διαμόρφωση κριτηρίων
διαχωρισμού μεταξύ έργων και υπηρεσιών μάλλον είναι αυτά που προβλέπονται από το νόμο, το
ελεγκτικό συνέδριο σε πολλές περιπτώσεις έχει βγάλει αντιφατικές κρίσεις, σε ένα αρκετά υψηλό
ποσοστό έχει πλέον αποκρυσταλλωθεί,το παρακολουθούμε...”

Η κα Μπατζελή υποστήριξε την πρόταση του κου Χρονά στο θέμα της λειτουργίας της Ο.Ε. και
έκανε συμπληρωματικές παρατηρήσεις στα επιμέρους θέματα,επισημαίνοντας τα εξής:
Ειδικότερα ανά σημείο
1. Ενοποίηση των διαδικασιών της όποιας αναφοράς στην Οικονομική Επιτροπή. Μορφοποίηση
ενιαίας μορφής εντύπων για κάθε περίπτωση, από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
ΚΜΠ :Θα έπρεπε σε κάθε διαδικασία, σε όλους τους τομείς να υπάρχουν κοινά
έντυπα και διαδικασίες. Η διαδικασία ομογενοποίησης της ΠΣΤΕ έχει καθυστερήσει
απελπιστικά και είναι ευθύνη των Γενικών Διευθυντών. Ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα
με τις διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης των θέσεων ευθύνης. ΟΧΙ στις αναθέσεις με
αποφάσεις του Περιφερειάρχη και των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών -ΝΑΙ στις επιλογές
των καλύτερων στελεχών βάσει των προσόντων τους και μόνο, μέσω προκηρύξεων και
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων όπως απαιτεί ο Νόμος και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι,
για ένα νέο ξεκίνημα ορθολογικής οργάνωσης της ΠΣΤΕ. Ήδη υπάρχει εξώδικο προς
τους Περιφερειάρχες, γιατί δεν εφαρμόζουν στο νόμο, από ΟΣΥΑΠΕ-Ομοσπονδία
εργαζομένων στις Περιφέρειες.

2.Εισηγητική έκθεση σε κάθε προτεινόμενη διακήρυξη για έργα ή προμήθειες, που θα εμπεριέχει
οποιοδήποτε ειδικό ζήτημα κριτηρίων ή επιλογής, στη βάση των περιθωρίων που αφήνει ο
σχετικός νόμος.

ΚΜΠ: Δεν νοείται εισήγηση χωρίς διεξοδική αιτιολογική έκθεση, η οποία να αποδεικνύει
την σκοπιμότητα της παρέμβασης-προμήθειας κλπ δαπάνης και πως αυτή συνδέεται με
άλλες δράσεις συμπληρωματικά για την υλοποίηση συγκεκριμένου κάθε φορά στόχου.
Τα αυτονόητα δηλαδή. Έχει ξανά ζητηθεί κατά την συζήτηση του ΠΥ 2020.

3.Διερεύνηση τρόπων τακτικού ελέγχου υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος και του
προϋπολογισμού…. Σε αυτή την κατεύθυνση να δοθεί στα μέλη της οικονομικής επιτροπής ο
ολοκληρωμένος πίνακας προγραμματισμού για όλους τους τομείς δράσεις και τις συλλογικές
αποφάσεις ( ΣΑΕ ).

ΚΜΠ: Θα πρέπει άμεσα να δοθεί πρόσβαση σε όλους του ΠΣ στο πληροφοριακό
Σύστημα της Περιφέρειας για την παρακολούθηση της πορείας των έργων και των
άλλων δαπανών του Προϋπολογισμού της ΠΣΤΕ. Υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού
της πληροφορίας και των δυνατοτήτων κάθε ΠΣ , ώστε να μην δημιουργούνται άλλου
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είδους .

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς
μαθητών της ΠΕ Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην ιδιάζουσα φύση του.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μετά τη σύμφωνη
γνώμη της ΕΑΔΔΗΣΥ για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και
Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα
έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού
546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην αναγκαιότητα υλοποίησης του εν θέματι έργου.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 720

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς
μαθητών της ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.110410/3397/12-06-
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: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις
ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 760 3.343,02 28/28-5-2020 18SYMV004222413

19SYMV006085487

2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 428,165,217 3.577,80 23/7-5-2020,
7Π/11-6-2020 20SYMV006420497

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 721
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μετά τη σύμφωνη
γνώμη της ΕΑΔΔΗΣΥ για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και
Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα
έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού
546.927,006€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.112166/2966/15-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Πρώτον :Λόγω των θέσεων μας τις οποίες και καταθέσαμε διαδοχικά
στις Ο.Ε. και στο Π.Σ. για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την ΠΑ για την δακοκτονία και
δη για τις καθυστερήσεις και την διαγωνιστική διαδικασία στην Π.Ε. Βοιωτίας και ότι ο πρώτος
ψεκασμός έπρεπε να γίνει μέχρι μέσα Ιουνίου κάτι που δεν έχει γίνει διότι πέραν των
προαναφερόμενων υπάρχουν και καθυστερήσεις διοικητικές και στην προμήθεια φαρμάκων.
Δεύτερον :Επίσης λόγω των θέσεων της νομικής υπηρεσία Ν. Ευβοίας –πρακτικό 5 ,1-06-20-για
τον αντίστοιχο διαγωνισμό στα τμήματα Δ,Ε,Α,Β,Γ περί των βάσιμων ελλείψεων των στοιχείων
που κατέθεσαν στην β φάση οι προσωρινοί ανάδοχοι μεταξύ των οποίων και η προτεινόμενη
εταιρεία, στοιχεία που μπορεί να απουσιάζουν και σε άλλες Π.Ε. όπου η προτεινόμενη εταιρεία
έχει αναλάβει την Δακοκτονία, όπως Ν. Φθιώτιδας και στην Βοιωτία.
Τρίτον: Των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην δακοκτονία που έγινε από την εν λόγω
εταιρεία –ΙΚΕ- πέρσι στην Βοιωτία ,με σημαντικές αντιδράσεις των ίδιων των παραγωγών που τις
χαρακτήρισαν «άκαιρες» και της έλλειψης πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την ίδια τη Π.Ε.
Βοιωτίας για το έργο 2018.
Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, γνωρίζοντας φυσικά την αναγκαιότητα της έναρξης του έργου και της
μοναδικής υποψηφιότητας βάση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση βάση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στην οποία τελικά κατέληξε η
Διαγωνιστική Επιτροπή.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α)το από 15-6-2020 πρακτικό αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ. 2α του Ν.4412/2016 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μετά την Δ 42/29-5-2020 σύμφωνη
γνώμη της ΕΑΔΔΗΣΥ για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ, και Δ΄ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή
Ενότητα Βοιωτίας», σχετικά με την αποσφράγιση & έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και
αποσφράγιση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

β)Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης

2.Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ» με
προσφερόμενη τιμή ως αναλύεται κατωτέρω:

 Για το Τμήμα Α΄ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,032 € και συνολικού
προϋπολογισμού 98.592 € άνευ Φ.Π.Α.

 Για το Τμήμα Β΄ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,032 € και συνολικού
προϋπολογισμού 61.574,40 € άνευ Φ.Π.Α.

 Για το Τμήμα Γ΄ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,035 € και συνολικού
προϋπολογισμού 106.255,80 € άνευ Φ.Π.Α.

 Για το Τμήμα Δ΄ ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 0,030 € και συνολικού
προϋπολογισμού 217.584,00 € άνευ Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 722

ΑΔΑ: ΨΛΔ97ΛΗ-29Λ



ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 21/09-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Θεωρούμε σαν ιδιαίτερα αξιέπαινες τις προσπάθειες της υπηρεσίας να
αποτυπώσει στα πρακτικά τις συζητήσεις που γίνονται στην διάρκεια των συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στο συγκεκριμένο πρακτικό και στην θέση που γίνεται αναφορά για τα προβλήματα γύρω από την
ύδρευση της Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας….θεωρούμε σκόπιμο να συμπληρωθεί :
« Η Περιφέρεια δεν είναι απλός παρατηρητής των εξελίξεων…. Δεν αρκεί να διαβιβάζει
υπηρεσιακή αλληλογραφία….Οφείλει να εκδηλώνει έντονο και πρακτικό ενδιαφέρον μέχρι και την
λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με την ποιότητα
ζωής και την υγεία των κατοίκων ».
Κατά τα λοιπά…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ.21/09-06-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 723

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 2ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.104359/1123/09-06-
2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας υπάρχει και
λειτουργεί με την ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη…. Αυτό είναι υποχρεωμένο κα
καλύπτει και τις όποιες ανάγκες υπάρχουν στις υπηρεσίες της.
Σε αυτή την βάση και για να μην συντηρηθεί η λογική πως η Περιφερειακή Διοίκηση μπορεί να
υποκαθιστά ευθύνες των Υπουργείων….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή δήλωσε: “Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), των παρακάτω
ειδών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ H/Y

1 ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας
Έναν Υπολογιστή (1)
Μια Οθόνη (1), Ένα (1)
πληκτρολόγιο και ένα (1) ποντίκι

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 724

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.106742/3794/09-06-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και 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:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 725

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
“Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.108514/3832/10-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά εργολαβία ενοικίασης προσωπικού, που θα προσφέρει
υπηρεσίας φύλαξης αναγκαίες για την Περιφέρεια…..
Σκεφτείτε…. το ποσόν που διαθέτουμε σαν Περιφέρεια είναι για δύο χρόνια και εμπεριέχει το
εργολαβικό κέρδος μαζί με 24 % για ΦΠΑ….
Συνεπώς για τους εργαζόμενους, που θα ξέρουμε πόσοι ακριβώς είναι στο τέλος κάθε μήνα, θα
διατεθεί γύρω στο 50 % του ποσού…. Με αυτό θα πληρωθούν και θα ασφαλιστούν……. Θα
δουλέψουν 4ωρα, χωρίς εξαιρέσιμα και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη…
Είναι ξεκάθαρο πως με αυτές τις επιλογές που κάνετε χτυπάτε άμεσα και συγκεκριμένη στην
σταθερή εργασία, με πλήρες ωράριο και ολοκληρωμένη ασφάλιση.

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

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ι.
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ

ΑΦΜ: 042986298
1.509,25 36/02-06-2020 19SYMV005529219 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

2
ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΦΜ:078996230

1.225,12 84/03-06-2020 19SYMV005529191 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, αντιπροτείνοντας Δημόσια υπηρεσία
φύλαξης με μόνιμους εργαζόμενους, με πλήρη δικαιώματα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει:
Α)τη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου “Παροχής
υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας”, για ένα έτος, με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς, συνολικού προϋπολογισμού
120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η πολυετής δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0899, περί λοιπών δαπανών και ειδικών αμοιβών και
κατανείμετε κατά έτος ως εξής:
Έτος 2020: 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έτος 2021: 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που προκηρύσσονται αφορούν τη φύλαξη:
α) του κτιρίου που βρίσκεται στη ταχ. δ/νση Λεωφόρος Καλυβίων 2, 35132, Λαμία (εφεξής
«Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»), συνολικής επιφάνειας 1.918,62 τ.μ.,
β) του κτιρίου που βρίσκεται στη ταχ. δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 13, 35131, Λαμία (εφεξής
«Κεντρικό Κτίριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»), συνολικής επιφάνειας 1.260,00 τ.μ.,
γ) του κτιρίου του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού που βρίσκεται στον παράδρομο
Λαμίας - Αθήνας (Αμαξοστάσιο) συνολικής επιφάνειας 100,00 τ.μ. και
δ) του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας που
βρίσκεται στη Ταχ. Δ/νση Κύπρου & Θερμοπυλών, 35130, Λαμία, συνολικής επιφάνειας 630,00
τ.μ.
ε) του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας,
που βρίσκεται στην ταχ. Δ/νση Βενιζέλου 1, συνολικής επιφάνειας 978,00 τ.μ..
Β)Το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 726

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του
έργου: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης
πυρκαγιών έτους 2019-2020», συνολικού προϋπολογισμού: 80.463,60 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.108611/1784/10-06-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/03-06-2020 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις
δράσεις πρόληψης πυρκαγιών έτους 2019-2020», συνολικού προϋπολογισμού: 80.463,60 € με
ΦΠΑ,Π.Ε. Φωκίδας και

2.Αναδεικνύει ως μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού (αριθμ οικ. 279813/4174/11-12-
2019(ΑΔΑΜ:19PROC006005736) διακήρυξης συνδυαστικά με την αριθμ (οικ). 99341/1656/29-
05-2020 Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση
Προκήρυξης), τον οικονομικό φορέα :
«ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ-ΟΔΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 22-16452- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ», του
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οποίου η προσφορά κρίνεται επαρκής και πλέον συμφέρουσα βάσει του σκεπτικού του
παρόντος πρακτικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 727

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.106051/3246/08-06-2020
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:
1.Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2020,ως κατωτέρω:

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη συντήρησης
κεντρικού

κλιματισμού του
Μεγάρου της ΠΕ

Εύβοιας
20REQ006818607

Έγγραφο
103995/3180/04-6-

2020 τoυ τμ.
Προμηθειών της ΠΕ

Εύβοιας

02.02.073.08
69.01

Αμοιβές
για

συντήρησ
η και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμο
ύ

6.000,00 27.000,00 19.278,43 1.721,57

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 27.000,00 19.278,43 1.721,57
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3.Την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ. 02071)
έτους 2020 ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ

ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥ
ΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣ
Α

ΕΙΣΗΓΗΣ
Η

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

δαπάνη
προμήθειας υλικών
για την επισκευή
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΥ
6249 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"
20REQ006794064
2020-06-01
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
99905/2979/01-6-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα

1.449,50 456.216,07 109.160,2 345.606,37
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 728

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.105979/1747/09-06-
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 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 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή
παραβόλου στoν
Tσουκαλά Ευάγγελο
του Θεόφιλου
λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο
18194/2187/01-6-
2020 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00 4.955,00 1.010,00 3.780,00

ΣΥΝΟΛΟ 165,00 4.955,00 1.010,00 3.780,00

Α/Α 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

1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
εργασίας

συντήρησης των
Καυστήρων των
Κτιρίων της Π.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ.(ΠΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ,

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,
ΤΜΗΜΑ

ΚΤΕΟ ,Δ/ΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
Το αρθμ. πρωτ.

103727/1704/04-06-

02.04..073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

694,40 14.173,62 8.073,06 5.406,16
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 729

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.105171/2771/09-06-
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

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή
χρηματικού ποσού
στη ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ,
επειδή δεν εγινε η
μεταβίβαση του
ΖΥΥ-8830 αυτ/του,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

75,00 2.569,00 980,00 1.589,00

2

Προμήθεια ενός
φορητού
φωτομέτρου για
τις ανάγκες του
Τμήματος
Υγειονομικού
ελέγχου και
Περιβαλλοντικής
Υγιεινής,σύμφωνα
με αρ.2/59496-
06(ΦΕΚ 570Β/8-5-
2006) , Ν.3852/10
αρθρο 176 και
παρ.1. Νόμος 4412

02.05.073.17
29.
01

Προμήθεια
κάθε είδους
μηχανικού και
λοιπού
εξοπλισμού

304,00 5.000,00 0,00 5.000,00

2020 Έγγραφο
πρωτογενές αίτημα

του τμήματος
προμηθειών

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
694,40 14.173,62 8.073,06 5.406,16
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3

Προμήθεια
εφαρμογής
συντονισμού
μηχανισμού
αντιμετώπισης
φυσικών
καταστροφών,σύμ
φωνα με την
78/2020 απόφαση
του Π. Σ, και τους
Ν. 4412, Ν.3852/10
αρθρο 186 .

02.05.071.98
99.
01

Λοιπές
δαπάνες 20.000,00 29.792,98 9.792,98 20.000,00

4

Αμοιβή στο
δικηγόρο που θα
οριστεί για
σύνταξη
γνωμοδότησης
σχετικά με το
αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών
Εργων,σύμφωνα
με τον Ν.3852/10
αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72
και Ν. 4194/2013,
αρθρο 58

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

396,80 20.000,00 10.209,98 9.790,02

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 20.379,00 57.361,98 20.982,96 36.379,02 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 730

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.98102/3618/09-06-
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 ανέφερε: “ΟΧΙ ….. Στην δαπάνη 40.000 ευρώ για την διενέργεια ανοιχτού
διαγωνισμού για την παροχή φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε. μια και αφορά
εργολαβία ενοικίασης προσωπικού.
Θεωρούμε ΑΔΟΚΙΜΟ να εγκρίνουμε το ποσόν για δαπάνη διορισμού δικηγόρου για νομική
στήριξη υπαλλήλου της Π.Σ.Ε. στο Μονομελές Πλημμελειοδικείου Λαμίας , πριν δούμε το θέμα
επι της ουσίας….
Κατά τα λοιπά….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Σκούρας τόνισε τα εξής : “λέμε ναι ,όμως θεωρούμε αδόκιμο να εγκρίνουμε ποσό για
δαπάνη ορισμού δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της Π.Σ.Ε. στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Λαμίας πριν δούμε το θέμα επί της ουσίας.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “ Θα πρέπει να εξετασθεί η σύμβαση, η πληρότητα της μελέτης αλλά
και η προβλεπόμενη διαδικασία ,αυτής των έργων λόγω έκτακτων αναγκών .Στην συγκεκριμένη δε
περίπτωση έχουμε έργο που φθάνει τα 3 εκ. ευρώ ,έναν ανάδοχο και μία έκπτωση της τάξης του
6% περίπου. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος διότι εμπεριέχει αμφιλεγόμενη διαδικασία και
αποτελέσματα. ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.
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Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
νομική στήριξη
υπαλλήλου της
Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές
Πλημμελειοδικείου
Λαμίας (Λάμπρος
Συλεούνης)

Έγγραφο
96553/447/9-6-2020
Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπω

ν
541,88

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης
σχετικά με την
διαδικασία
δημοπράτησης
του έργου
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ
29/9/2018 &
5/10/2018”

Έγγραφο
102828/474/3-6-
2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπω

ν
1.488,00 130.000,00 73.384,96 56.615,04
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 731

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος
αποχιονισμού οδικού δικτύου τα έτη 2020-2021», προϋπολογισμού 67.675,70 € με ΦΠΑ 13%
και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.105737/3241/05-06-
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

3

Δαπάνη
διενέργειας
ανοιχτού
διαγωνισμού για
την παροχή
φύλαξης κτιρίων
της Π.Ε. Φθιώτιδας
Π.Σ.Ε.

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
Έτος 2020:
40.000,00€
Έτος 2021:
80.000,00€

20REQ006815298
2020-06-04

02.01.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

40.000,00 221.071,31 143.700,03 77.371,28

4

Δαπάνη λοιπών
εξόδων κίνησης
μηνός Ιουλίου 2020
του προσωπικού
Δακοκτονίας Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο
8973/101432/2-6-
2020 ΔΑΟΚ

02.01.073.52
41.01

Δαπάνες
προστασία

ς
ελαιοπαρα
γωγής

3.000,00 1.735.540,8
4

1.047.766,2
6

687.774,5
8

5

Δαπάνη
διακρίβωσης δύο
(2) θερμομέτρων
του Τμήματος
Ποιοτικού Ελέγχου
ΔΑΟΚ Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο
9376/106430/9-6-
2020 ΔΑΟΚ

02.01.073.52
44.01

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

200,00 51.357,26 0,00 51.357,26

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 45.229,8
8
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1.Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας άλατος (1.130 tn) αποχιονισμού του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας για τα έτη 2020-2021.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων
εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (67.675,70€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
(59.890,00€ άνευ ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 (ενάριθμο
2014ΕΠ56600002).
2.Τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 732

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 27.680,60 € και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.89221/3370/04-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α. τη διενέργεια συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών
ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 27.680,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα
έτος, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1459.01, περί “Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές
στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη
παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)”.

β. το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 733

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον Σπερχειό ποταμό», συνολικού
προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.100665/3683/03-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε.της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/3-6-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών
φαινομένων στον Σπερχειό ποταμό», συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας, που αφορά στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντα προσωρινού μειοδότη.
2.Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εταιρεία “ΣΑΙΕΝΤΑΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” , σύμφωνα με την προσφορά της, ήτοι 43.462,00€, ως
αναλύεται κατωτέρω:

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

Μερική
Δαπάνη (€)

Ολική
Δαπάνη (€)

1
Μονάδες Τηλεμετρίας
«ΜΤ» Τμχ 2 5.100,00 10.220,00 10.220,00

2 Ηλιακοί Συλλέκτες Τμχ 2 270,00 540,00 540,00

3 Αισθητήρες Radar Τμχ 2 6.150,00 12.300,00 12.300,00

4 Gateway - Controller Τμχ 1 8.500,00 8.500,00 8.500,00

5 Server Τμχ 1 1.550,00 1.550,00 1.550,00

6 UPS Τμχ 1 380,00 380,00 380,00

7
Αισθητήρας
Βροχόπτωσης
(βροχόμετρο)

Τμχ 1 1.580,00 1.580,00 1.580,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 35.050,00€
Προστίθεται Φ.Π.Α 24% 8.412,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ 43.462,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 734

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο:
«Προμήθεια ελαστικών - επισκευή και τοποθέτηση 2020», συνολικού προϋπολογισμού
31.060,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.101624/1682/02-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Τασιός παίρνοντας το λόγο πρότεινε να μη γίνει δεκτή η εισήγηση της γνωμοδοτικής
επιτροπής διενέργειας του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού και βάσει του άρθρου102 παρ.1 και
2 του Ν. 4412/2016 να προχωρήσουν στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Ο Ένας μειοδότης είχε καταθέσει σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής
ένα φάκελο προσφοράς στον οποίο περιέχονταν τρεις (3) υποφάκελοι….. που πιθανά
ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις της διακήρυξης…..
Με βάση αυτό αλλά και την γνωμοδότηση του δικηγόρου του ενός ενδιαφερομένου…… πριν
αποφασίσουμε ζητάμε να μας δοθεί η άποψη της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας.”
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Ο κ. Δούρος επεσήμανε την λάθος διατύπωση του θέματος ,ζήτησε να αποσυρθεί και να
επανέλθει σωστά το θέμα.

Η κ.Μπατζελή τόνισε “ Πρώτον: Έχουμε ζητήσει όπως έχουμε εγγράφως ενημέρωση και στοιχεία
για τις εργασίες σε κάθε ενότητα έργων και για κάθε Π.Ε. για την οποία έχουμε ετήσιες δαπάνες, με
ανάλυση σε : Όνομα, αριθμός πινακίδων ,ανθρωποώρες κλπ. Το κόστος είναι αυξημένο.
Δεύτερον: Καταρχήν εφόσον υπάρχουν παρατυπίες και από τους 2 αιτούντες εκτιμώ ότι πρέπει
η διαγωνιστική επιτροπή να συνεχίσει τον διαγωνισμό με το άνοιγμα των προσφορών(βλέπε και
νέα εισήγηση υπηρεσίας).”

Ο κ. Σκούρας ανέφερε τα εξής: “Δεν υπάρχει γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (στην
συγκεκριμένη περίπτωση της Επιτροπής) για το τι θα γίνει στην συνέχεια, δηλαδή δεν αναφέρει
αν πρέπει να γίνει ματαίωση του διαγωνισμού ή επανάληψή της σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.
4412/2016. Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη τις
παραγράφους 1,2 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 που ορίζει ότι: Κατά την διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλλει μέσα σε εύλογη προθεσμία όπως και ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Απορρίπτει το υπ’ αριθμ.1/27-05-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό
διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών - επισκευή και τοποθέτηση 2020», συνολικού
προϋπολογισμού 31.060,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας,διότι σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ1 και
2, του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει συμπλήρωση-αποσαφήνιση
πληροφοριών και δικαιολογητικών υποψήφιων αναδόχων.

2.Εγκρίνει την συνέχιση του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 735

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής - κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (Ψύξης - Θέρμανσης) για τις
ανάγκες των κτιρίων (πρώην Υ.Ε.Β/Π.Σ.Ε.) επί της οδού Παπαποστόλου” συνολικού
προϋπολογισμού 26.150,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ.
Διακήρυξης 6/72962/2862/21-4-2020),της Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.108494/3831/10-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Θεωρούμε απολύτως απαράδεκτη την άποψη ……«Το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 30%, σύμφωνα με το άρθρο 104
του Ν.4412/2016 »….. που δυστυχώς περνάει και στην διακήρυξη, από ανεπαρκή μελέτη της
Οικονομικής Επιτροπής, όταν την ψηφίζαμε.
Με αυτό τον τρόπο, μια γνωμοδοτική επιτροπή υπεισέρχεται σε θέματα σκοπιμότητας, που μόνο
το αιρετό όργανο μπορεί να κρίνει.
Για αυτό ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση στο σημείο β που αφορά την β. την επιπλέον
προμήθεια κλιματιστικών μερικής δαπάνης 5.592,40€, πέραν των προβλεπόμενων.”
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Ο κ. Σκούρας παίρνοντας τον λόγο είπε τα εξής: “λέμε ναι στην έγκριση του πρακτικού και λευκό
στην προμήθεια κλιματιστικού τύπου ντουλάπας. Μια γνωμοδοτική επιτροπή υπεισέρχεται σε
θέματα σκοπιμότητας, που μόνο το αιρετό όργανο μπορεί να κρίνει.Λευκό όπως προανέφερα
στην εισήγηση στο σημείο β, που αφορά την επιπλέον προμήθεια κλιματιστικών μερικής
δαπάνης 5.592,40€, πέραν των προβλεπόμενων.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στην διαδικασία έγκρισης μελέτης
ΝΑΙ στην αγορά κλιματιστικών”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει:
Α. το υπ’ αριθμ. 2/9-6-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (Ψύξης - Θέρμανσης) για τις ανάγκες των κτιρίων
(πρώην Υ.Ε.Β/Π.Σ.Ε.) επί της οδού Παπαποστόλου” συνολικού προϋπολογισμού 26.150,00€ με
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/72962/2862/21-4-
2020),της Π.Σ.Ε.που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο
αναδειχθέντας μειοδότης.
Β. την επιπλέον προμήθεια κλιματιστικών μερικής δαπάνης 5.592,40€ (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ), ήτοι ένα κλιματιστικό inverter, τύπου ντουλάπας, ισχύος 55.000 Βtu/h στην Ψύξη και
58.000 Btu/h στην Θέρμανση, ποσού 2.232,00€ με ΦΠΑ, τρία κλιματιστικά inverter,
διαιρούμενου τύπου, ισχύος 24.000 Βtu/h Ψύξη και 25.000 Btu/h στην Θέρμανση, ποσού
2.659,80€ με ΦΠΑ και ένα κλιματιστικό inverter, διαιρούμενου τύπου, ισχύος 17.000 Βtu/h Ψύξη
και 18.000 Btu/h στην Θέρμανση, ποσού 700,60€ με ΦΠΑ. Η εν λόγω επιπλέον ποσότητα
αντιστοιχεί σε ποσοστό κάτω του 30% της προσφερόμενης συνολικής τιμής.
2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στην εταιρεία “ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.”, συνολικού ποσού
25.141,00€ με ΦΠΑ, ως αναλύεται κατωτέρω:

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

1

Κλιματιστικό inverter, τύπου
ντουλάπας, ισχύος 55.000
Βtu/h στην Ψύξη και 58.000
Btu/h στην Θέρμανση

τεμ. 3 1.800,00 5.400,00 5.400,00

2

Κλιματιστικό inverter, τύπου
ντουλάπας, ισχύος 48.000
Βtu/h Ψύξη και 55.000
Btu/h στην Θέρμανση

τεμ. 1 1.650,00 1.650,00 1.650,00

3

Κλιματιστικό inverter, τύπου
ντουλάπας, ισχύος 48.000
Βtu/h Ψύξη και 55.000
Btu/h στην Θέρμανση

τεμ. 1 1.650,00 1.650,00 1.650,00

4

Κλιματιστικό inverter,
διαιρούμενου τύπου, ισχύος
24.000 Βtu/h Ψύξη και
25.000 Btu/h στην
Θέρμανση

τεμ. 9 715,00 6.435,00 6.435,00

5

Κλιματιστικoύ inverter,
διαιρούμενου τύπου, ισχύος
17.000 Βtu/h Ψύξη και
18.000 Btu/h στην
Θέρμανση

τεμ. 6 565,00 3.390,00 3.390,00

ΑΔΑ: ΨΛΔ97ΛΗ-29Λ



6

Κλιματιστικό inverter,
διαιρούμενου τύπου, ισχύος
12.000 Βtu/h Ψύξη και
13.000 Btu/h στην
Θέρμανση

τεμ. 5 350,00 1.750,00 1.750,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 20.275,00€
Προστίθεται Φ.Π.Α 24% 4.866,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ 25.141,00€

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει πτυχίο και
άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και ψυκτικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 736

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου 2: «Mελέτη τμηματικής οριοθέτησης και
διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας
Τ.Κ. Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών, προϋπολογισμού
100.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της
Π.Ε. Φθιώτιδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.106410/5798/09-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
Α)τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή
αναδόχου για την εκπόνηση του υποέργου 2: «Mελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης
ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ.
Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών, προϋπολογισμού 100.000,00
€ με ΦΠΑ, του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της Π.Ε.
Φθιώτιδας».

Β) την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.

3.Εξουσιοδοτεί:
α) τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 14 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
β)τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη
κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν
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την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.α διακήρυξης- κοινοποίηση
στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συμμετεχόντων, άρθρο 4.στ διακήρυξης-
κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.ζ διακήρυξης-
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 5.α διακήρυξης-
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 5.γ διακήρυξης-
πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 5.δ
διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών,
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών
του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 8.1
διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό
ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να
ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της
ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 737

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κοπή κλαδιών και χόρτων στο οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.105767/2790/05-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πόσοι εργολήπτες εκλήθησαν στον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ;
Πως εξηγείτε η προσέλευση μόνο ενός ;
Πως αξιολογείται η έκπτωση του 7 %.
Σε αυτή την βάση, Θεωρούμε τον διαγωνισμό ασύμφωρο για την Περιφέρεια και
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή τόνισε: “΄Εχουμε ζητήσει πλήρη ενημέρωση για τις δαπάνες που έχουν γίνει στις
υπηρεσίες αυτές και με ποιους βάση εργολάβους, αναλυτικής λίστας και παρουσίασης
2ον:Στην εισήγηση δεν αναφέρεται σε ποιες περιοχές θα γίνει η κοπή και για ποια περίοδο, μικρή
έκπτωση 3% σε ποσό 72.000.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει:
Α)το υπ’αριθμ. 1/4-6-2020 πρακτικό αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κοπή κλαδιών και χόρτων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Βοιωτίας», σχετικά με την αποσφράγιση & έλεγχο: των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
Β)Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.
2.Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία «Γ.Ε.Μ.Ε.Κ. Τεχνική Εταιρεία-ΛΟΥΚΑΣ
ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με προσφερόμενη τιμή 72.166,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι
ποσοστό έκπτωσης 3%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 738

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Προυσός - Τόρνος - Καστανιά»,
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προϋπολογισμού 64.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.104253/1589/04-06-

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. 2/02-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών ΕΟΔ Προυσός - Τόρνος - Καστανιά», προϋπολογισμού
64.999,99 € με ΦΠΑ .
2.Κατακυρώνει την σύμβαση, στην επιχείρηση «ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» ( Δ/νση: Πλύστρες,
Καρπενήσι,),με ποσοστό έκπτωσης πενήντα εννέα τοις εκατό (59,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 739

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση
οδού Αφράτι - Πισσώνας», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.102965/3067/Φ.Ε./03-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “ Η ενημέρωση μας για την εξέλιξη του συνολικού έργου «Βελτίωση
οδού Αφράτι - Πισσώνας», που βγήκε σε διαγωνισμό, ύψους 6.247.500 ΕΥΡΩ, το 2007, είναι
ελλιπής.
Στις 12-11-2019 είχαμε συμφωνήσει όταν πάρθηκε η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-01-2020, σχολιάζπντας τις
πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν στην Κυβέρνηση και στοις εκάστοτε Περιφερειακές Διοικήσεις
για την πού της χρηματοδότησης του έργου.
Διερωτόμαστε, όμως πως το Τεχνικό Συμβούλιο της Εύβοιας , χωρίς την γνώμη της Οικονομικής
Επιτροπής, έδωσε παράταση ως τις 31.3/2020 και πως την επομένη ο ανάδοχος ζητάει νέα
παράταση ως τον Αύγουστο…. Χωρίς να συγκεκριμενοποιεί το τι εργασίες απομένουν….
Σε αυτή την βάση η εισήγηση της υπηρεσίας είναι ελλιπής…..
Για τελευταία φορά…. Θα συμφωνήσουμε με την παράταση, αλλά η υπηρεσία θα αναλάβει την
ευθύνη μα φέρει στην Οικονομική Επιτροπή ως την επόμενη συνεδρίαση τις εργασίες που
υπολείπονται και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Το έργο είναι του 2007 και έχει περάσει πολλές φάσεις και
καθυστερήσεις ενώ έχει περάσει και στο Υπ. Ανάπτυξης/Υποδομών.
Πρόκειται για την δεύτερη παράταση ,η πρώτη αποφασίσθηκε από την ΟΕ και η δεύτερη ατύπως
και σιωπηλώς από τις Τ\Υ και μετά ήρθε ο κορονοϊός! Πέρα των τυπικών καθυστερήσεων
υπάρχει και τροποποίηση της μελέτης για την οποία δεν γνωρίζουμε πιθανές αλλαγές και
συμπληρωματικά έργα που μπορεί να προκύψουν.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση οδού
Αφράτι - Πισσώνας», μέχρι την 31-08-2020.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 740

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων
διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος Σαρανταποτάμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων» Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.104235/31112/Φ.Ε./04-06-2020 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: “Κατά την εκτίμηση μας…Η επιχειρηματολογία της αίτησης του αναδόχου
και η εισήγηση της υπηρεσίας είναι βάσιμες.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή τόνισε: “Σήμερα αποδεικνύεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις που οφείλονται και
στις ανεπαρκείς μελέτες αλλά και στην μη πρόβλεψη διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής το
οποίο σημαίνει και αύξηση του κόστους του έργου για την ΠΣΤΕ.
Εάν και οι Υπηρεσίες γνωρίζουν το θέμα και την διαχείριση του στην ΠΣΤΕ δεν έχει
αντιμετωπιστεί το θέμα της διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής σε ΑΕΚΚ συνολικά, υπάρχουν
νομαρχιακές διαφοροποιήσεις και κατ επέκταση και των θεμάτων κοστολόγησης των έργων και
των επιβαρύνσεων της ΠΣΤΕ εκ των υστέρων. Ελλείψη σχεδιασμού και πρότασης των Τεχνικών
Υπηρεσιών αλλά και βούλησης της ΠΑ για συνολική αντιμετώπιση του θέματος.
Ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων
διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος Σαρανταποτάμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων» μέχρι 17-09-2020,
καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 741

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.106782/475/09-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, στην
αντιμετώπιση κατολισθήσεων-καταπτώσεων, στο 1οχμ του επαρχιακού οδικού δικτύου
Στεφάνης- όρια Νομού (θέση Καμάρι), στην Δ.Ε . Δερβενοχωρίων του Δ. Τανάγρας την
09/06/2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Φ.007.107497/478/10-
06-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας(Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθ.106782/475/09-06-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, στην αντιμετώπιση
κατολισθήσεων-καταπτώσεων, στο 1οχμ του επαρχιακού οδικού δικτύου Στεφάνης- όρια Νομού
(θέση Καμάρι), στην Δ.Ε . Δερβενοχωρίων του Δ. Τανάγρας την 09/06/2020,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.
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2.Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (πλημμυρικά φαινόμενα , κτλ ).

3.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών
στα παρακάτω ιδιωτικά μηχ/τα :
α) Στο με αρ. κυκλ. ME 95676 μηχ/μα τύπου (Εκσκαφέας-φορτωτής), ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου, για την απομάκρυνση φερτών υλικών, βράχων και δημιουργία πρανών, καθώς
και τον καθαρισμό των ρείθρων.
β) Στο με αρ.κυκλ. ΜΕ 96332 μηχ/μα τύπου (Εκσκαφέας-φορτωτής λαστιχ/ρος), ιδιοκτησίας
Αγάθη Χρήστου, για την απομάκρυνση φερτών υλικών, βράχων και δημιουργία πρανών,
καθώς και τον καθαρισμό των ρείθρων.
γ) Στο με αρ.κυκλ. ΒΙΖ 4665 όχημα (φορτηγό ανατρεπόμενο 20 tn), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου,
για την απομάκρυνση φερτών υλικών, βράχων και μπαζών.
δ) Στο με αρ.κυκλ. ΒΙΜ 3956 όχημα (φορτηγό ανατρεπόμενο 15tn), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου
για την απομάκρυνση φερτών υλικών, βράχων και μπαζών.

4.Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος/των-
οχήματος/των, 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 κατόπιν των

εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων )
των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή
Τμημάτων, συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.

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

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

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

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.

(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.

(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
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(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 742

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 21ο: Συμπλήρωση - διόρθωση της υπ΄αριθμ. 142/5-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019-2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.103900/3177/04-06-
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:
1.Την συμπλήρωση-διόρθωση της με αρ. 142/05-02-2020 (Πρακτικό 5, ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ)
αποφάσεώς της ως προς το δεύτερο (2) σκέλος δηλαδή, τον χρόνο έγκρισης τροποποίησης
των δρομολογίων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ως εξής: από «Η τροποποίηση των ως άνω
δρομολογίων άρχεται από την έγκριση της παρούσας εισήγησης» σε «Η τροποποίηση του
δρομολογίου με κωδικό 896 άρχεται με αναδρομική ισχύ από την έναρξη του σχολικού έτους
2019-2020 και η τροποποίηση των λοιπών δρομολογίων του πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
άρχεται από την έγκριση της παρούσας εισήγησης.»
2.Την παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει από την διόρθωση του
δρομολογίου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του, Ειδικού Φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της Π. Ε.
Εύβοιας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 142/05-02-2020 (Πρακτικό 5, ΑΔΑ: 6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ) .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 743

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 22ο: Άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με
αριθμό 890/2020 απόφασης του Δ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και διορισμός
δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά την κατάθεση και
συζήτησή της (υπόθεση «ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ
ΚΑΡΠΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.104755/642/04-06-
2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα, αφού η διεκδίκηση της Εταιρείας
φτάνει τα 2.300.000 ευρώ….
Αφορά απόφαση του Νομάρχη το 1999, που έκλεισε τη επιχείρηση τους στην Ερέτρια, μια και
λειτουργούσε σε μη επιτρεπόμενη περιοχή….
Ακολούθησαν δικαστικές διαδικασίες, που οδήγησαν τα πράγματα στην σημερινή κατάσταση.
Για την αντιμετώπιση του ζητήματος προτείνεται να διορισθεί ομάδα νομικών συμβούλων, όπου
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θα συμμετέχει και η προτεινόμενη.
Ζητείται επίσης νομική γνωμοδότηση για τους χειρισμούς που έγιναν από μέρους εκπροσώπων
της Περιφέρειας μέχρι σήμερα.”

Ο κ. Σκούρας τόνισε τα εξής:“συμφωνούμε και για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος
προτείνουμε να διοριστεί ομάδα νομικών συμβούλων όπου θα συμμετάσχει και η προτεινόμενη.
Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα, αφού η διεκδίκηση της Εταιρείας φτάνει τα 2.300.000,00€.
Αφορά απόφαση του Νομάρχη το 1999, πού έκλεισε την επιχείρησή τους στην Ερέτρια, μιας και
λειτουργούσε σε μη επιτρεπόμενη περιοχή. Ακολούθησαν δικαστικές διαδικασίες που οδήγησαν
τα πράγματα στην σημερινή κατάσταση.”

Ο κ. Σιαλμάς παίρνοντας το λόγο πρόσθεσε: “προτείνω να εξουσιοδοτηθείτε και εσείς
κ.Πρόεδρε,να έρθετε σε επαφή με με τους εκπροσώπους της συγκεκριμένης εταιρίας μήπως
μπορέσουμε να βρούμε μία συναινετική λύση,να τελειώσουν οι διαδικασίες νωρίτερα...”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Διορίζει δικαστικό πληρεξούσιο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και πλέον συγκεκριμένα την
κ.Ελένη Θαλασσινού του Αντωνίου, Δικηγόρο Χαλκίδας, κάτοικο Χαλκίδας (Σαλονικιού 4), η
οποία, να προβεί στην Κατάθεση Αίτησης Αναίρεσης της Περιφέρειας Στερεάς ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της με αριθμό 890/2020 απόφασης του Δ΄ Τμήματος του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Σε Συμβούλιο) και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας στο ανωτέρω αναφερόμενο Δικαστήριο ότε και όπου η Αίτηση Αναίρεσης οριστεί να
συζητηθεί ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση
της απαιτείται, για την ευόδωση της άνω υπόθεσης, συντάσσοντας και υποβάλλοντας το σχετικό
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς της άνω υπόθεσης και ν΄αναγνωριστούν
και εγκριθούν από σήμερα όλες οι πράξεις της ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου, που ενήργησε
ή θα ενεργήσει στα πλαίσια των παρεχομένων εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και
απρόσβλητες και σαν να έγιναν από τον ίδιο τον εντολέα του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 744

ΘΕΜΑ 23ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.Π & ΣΙΑ Ε.Ε», του Βασίλειου Βαλέντη και του Δημήτριου Βαλέντη»,
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.106870/504/09-06-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Η συγκεκριμένη εταιρεία άσκησε αγωγή, ζητώντας να της καταβληθεί το
συνολικό ποσό των 380.000 ευρώ, ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη,, από την
επιβολή προστίμου συνολικού ποσού 21.000 ευρώ μετά από έλεγχο στις εγκαταστάσεις της
( Βενζινάδικο ) από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας.
Συμφωνούμε με την εισήγηση….. υπερασπιζόμενοι την ελεγκτική δραστηριότητα των υπηρεσιών
της Περιφέρειας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i)Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ιωάννη
Καλαβρή, Δικηγόρο Χαλκίδας, κάτοικο Χαλκίδας, επί της οδού Αντ. Δούνα, αρ. 5, ο οποίος, να
την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, υποστηρίζοντας και τους εναγόμενους
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υπαλλήλους της, στη δικάσιμο της 17/07/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 08/07/2012 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ65/12.07.2012 αγωγή
που άσκησε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΛΕΝΤΗΣ Β.Π & ΣΙΑ Ε.Ε. πρώην
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κλπ, 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 δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 886
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 212,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.098,64 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 726 ευρώ [363€ παράσταση συν 363€ υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2 =] 160 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 745

ΘΕΜΑ 24ο: Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.):96553/447/09-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά την νομική στήριξη υπηρεσιακού παράγοντα, που κατηγορείται
για ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία του……Δεν έχουμε αντίρρηση….”

Ο κ. Σκούρας δήλωσε τα εξής: “συμφωνούμε ,ωστόσο τονίζουμε ότι δεν υπάρχει ενημερωτικό
σημείωμα για την υπόθεση τόσο από την Τεχνική όσο και από την Νομική Υπηρεσία και θέτουμε
τα εξής ερωτήματα ποιος έχει κάνει την καταγγελία, τι καταγγέλλει, τι αποδίδεται στον
συγκεκριμένο υπάλληλο και γιατί;
Διαφωνώ όμως με τον ορισμό του δικηγόρου (χωρίς να τον γνωρίζω και να έχω κάτι εναντίον του)
γιατί αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής και δεν ορίζεται από την νομική
υπηρεσία υπηρεσία που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει να ορίζεται
δικηγόρος από την λίστα του Δικηγορικού Συλλόγου. ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i)Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Λάμπρου Συλεούνη τον Δημήτριο Κουμπάρο του
Αθανασίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 95], κάτοικο Λαμίας επί της οδού Καποδιστρίου,
αρ. 23, ο οποίος να παραστεί και να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Λαμίας, στις 06/07/2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα ημερομηνία, με
την εντολή να υπερασπιστεί τον ανωτέρω υπάλληλο, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας,
αποκρούοντας τις σε βάρος του κατηγορίες, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση του.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 437
ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 104,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 541,88 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Ποσό 117 ευρώ για Παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 4 =] 320 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 746

ΘΕΜΑ 25ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.):86140/407/09-

06-2020 έγγραφο της της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε: “Αφορά την νομιμότητα λειτουργίας κυκλοφοριακής σύνδεσης στην Ε.Ο.
Λειβαδιάς - Θήβας, κατόπιν αιτήσεων ενδιαφερομένων….
Κατά την γνώμη μας δεν χρειάζεται διορισμός δικηγόρου….
Η σύνδεση τους με την Ε.Ο είναι εφικτή και νομιμοποιείται μόνο με την διαμόρφωση συνθηκών
ασφαλούς κυκλοφορίας, που πιστοποιούν η τροχαία και η Τεχνική υπηρεσία.
Σε αυτή την βάση, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Η γνωμοδότηση σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνονται από την Νομική
Υπηρεσία της Π. Αλλά στην περίπτωση αυτή εφόσον διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στην ΕΟ
βάση των εισηγήσεων δεν χρειάζεται Δικηγόρος. Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ”

Ο κ.Δούρος και ο κ.Σκούρας ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(i)Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο του
Θεοδώρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο
της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας της προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης στην Ε.Ο.
Λειβαδιάς - Θήβας, απαντώντας στα ερωτήματα που θέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1769/75808/04 Μαΐου 2020 έγγραφο
της.
(ii)Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 396,80 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 747

ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκου βοηθήματος και διορισμού πληρεξούσιου
δικηγόρου για λογαριασμό της Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄ αναβολής).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.):73232/378/12-
05-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.
Σημειώνουμε, για την υπηρεσία, πως «Χρήσιμο και αναγκαίο είναι η σύνταξη των εισηγήσεων
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να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητημάτων, που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα….. Να έρχονται
ενιαία και όχι αποσπασματικά ».”

Ο κ.Δούρος ανέφερε: “προτείνω μέχρι τη λήξη της σύμβασης επειδή υπάρχει μία γενικότερη
οικονομική κρίση να περιμένουμε,να μην ασκήσουμε αγωγή άμεσα, άλλωστε η μισθώτρια του
κυλικείου έχει αιτηθεί μείωση του μισθώματος κατά 40% λόγω covid19.”
Στη συνέχεια πρόσθεσε : “κατόπιν της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε και των διευκρινίσεων
που δόθηκαν ψηφίζω την εισήγηση. ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Να ασκηθεί, ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, το ένδικο βοήθημα της
αγωγής κατά της Ευσταθίας Μηλιώτη με αίτημα την απόδοση του μισθίου και την καταβολή των
οφειλομένων μισθωμάτων, σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

(ii)Διορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την
Ευαγγελία Λιακώνη, Δικηγόρο Άμφισσας, επί της οδού Αθανασίου Διάκου, αρ. 6, με την εντολή
να ασκήσει [συντάξει, καταθέσει, επιδώσει] το ένδικο βοήθημα της αγωγής κατά της Ευσταθίας
Μηλιώτη, ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου και γενικά να πράξει ό, τι κατά την
κρίση της απαιτηθεί, για την υποστήριξη των συμφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στην επίδικη υπόθεση.

(iii)Καθορίζει την αμοιβή της ως άνω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 331
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 79,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 410,44 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :

- Σύνταξη/κατάθεση προσφυγής: 171 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι
του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ ώρα, ήτοι
συνολικό ποσό [80 ευρώ Χ 2 =] 160 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, δεδομένης και της φύσης της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 748

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ουρανία Ντριβαλά

Αθανάσιος Καρακάντζας

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος
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Βασίλειος Σιαλμάς

Γεώργιος Σκούρας

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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