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ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/14-07-2020

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 14 Ιουλίου 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, προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη
Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-
09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 135711/968/10-07-
2020 πρόσκλησης , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

.........................................................................................................................................................

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρός της, κ. Αριστείδης Τασιός.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

εφαρμογής “e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε o Αντιπρόεδρος κ. Αριστείδης Τασιός και ο κ. Βασίλειος
Σιαλμάς , ενώ μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και
τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή,Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος
Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. με φυσική
παρουσία στο χώρο και
3. Ο κ. Σταύρος Τσελάς Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. μέσω της
εφαρμογής “e-presence”
.........................................................................................................................................................
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
προεδρεύων στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε να συζητηθούν και τα
παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-
06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των
όρων της 01/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των όρων
της 02/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
302.912,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των όρων
της 03/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8
ΘΕΣΕΩΝ».

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι επείγει η συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, με σκοπό αυτή να ολοκληρωθεί
πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας 2017»
Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η εκτέλεση εργασιών είναι απόλυτα απαραίτητες
για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων

ΑΔΑ: 6ΧΨΟ7ΛΗ-461



3

.........................................................................................................................................................

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 850

.............................................................................................................................................................

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας 2017»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 136414/7574/13-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Διερωτόμαστε μια κατολίσθηση που προκλήθηκε λόγω ισχυρής
βροχόπτωσης από 5/7/2020 έως 6/7/2020))…. Πως εντάχθηκε σε έργο που η τεχνική περιγραφή
του είχε προβλεφθεί και προσδιοριστεί το 2017.
Πως εξηγείται να παραμένει ανολοκλήρωτο και ανοιχτό έργο που θεωρείται του 2017 και
συμβασιοποιήθηκε το 2019….
Με αυτό το σκεπτικό …… Ζητάμε συγκεκριμένες εξηγήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία και τους
πολιτικούς της προϊστάμενους. ….. και ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε “Πρέπει να έχουμε από κάθε Π.Ε. έναν πίνακα έργων με πληροφορίες για τα
ποια έργα είναι σε εκκρεμότητα ,ποια έργα ξεκίνησαν ή πότε ξεκινάνε προκειμένου να έχουμε πλήρη
εικόνα”

Ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε στο θέμα δίνοντας μια εμπεριστατωμένη περιγραφή.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Θα μιλήσω επί θέσεων αρχής και όχι επί του έργου. Η αναθέτουσα
αρχή σε κάθε διαγωνισμό είναι η Οικονομική Επιτροπή βάσει νόμου, βάσει του άρθρου 104 με όλες
τις προϋποθέσεις που περιγράφονται . Στις συμβάσεις τις οποίες υπογράφουμε με τον οποιοδήποτε
ανάδοχο αναφέρεται ότι την διαχείριση του έργου την έχει η Τεχνική Υπηρεσία της εκάστοτε Π.Ε. η
αναθέτουσα αρχή όμως είναι εκείνη που ορίζει την αρχή τη μέση και το τέλος μίας σύμβασης αυτή
την αρχή η Ο.Ε. δεν την παραχωρεί πουθενά Οποιαδήποτε έλλειψη ενημέρωσης συνειδητά ή
ασυνείδητα, λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω δεδομένων, ορισμένες υπηρεσίες θεωρούν ότι κάποια
στοιχεία είναι δεδομένα και δεν μας ενημερώνουν και έρχονται εκ των υστέρων εμείς να
επικυρώσουμε συμπληρωματικά έργα, ακυρώσεις αποφάσεων ή παρατάσεων χωρίς να έχουμε
ενημερωθεί. Για ότι αφορά την Παράταξή μας θα κάνουμε προσφυγή σε κάθε υπεύθυνο όπου μας
έδωσε αυτή την πληροφόρηση. Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας της Ο.Ε. οι Τεχνικές Υπηρεσίες
πρέπει να έχουν καταλάβει ότι η καινούργια ομάδα της Περιφέρειας λειτουργεί διαφορετικά και έτσι
όλοι μαζί να προχωρήσουμε στο ξεκαθάρισμα κάποιων θεμάτων και να βοηθήσουμε και τους
υπηρεσιακούς ώστε να έχουν ένα πλαίσιο λειτουργίας.”

Η κα Καλαντζή ανέφερε ότι την χαροποιεί το γεγονός ότι δεν έχει λήξη μια σύμβαση και ότι μπορεί
έτσι να ενταχθεί ένα έργο έκτακτης ανάγκης.Επειδή είναι ένα θέμα ασφάλειας των οδηγών και
όλων των πολιτών πρέπει να γίνει.Δεν διαφαίνεται κάτι το πονηρό απλά βλέπω μια ευέλικτη λύση
για να κλείσει ένα σοβαρό θέμα.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη άποψη-
εισήγηση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κατολισθητικού φαινομένου στην περιοχή για
την οποία αναφερόμαστε.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. Φθιώτιδας 2017» μέχρι την 11η-08-2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 854
............................................................................................................................................................

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 ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ελένη Παναγιώτου

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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