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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 29ης Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 35

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή
επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, 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.) 196083/1400/24-09-2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε
όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των
κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 34/22-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, μετά το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 147291/2225/24-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη συνδρομή της Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με
την παραχώρηση ακινήτων των Κήπων Αλιάρτου και ενός ακινήτου στον Ορχομενό.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της προσφυγής του Κωνσταντίνου Ντριβαλά
και του Ευαγγέλου Καρανάσιου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του
Δημητρίου Μπλάνη κλπ (συν.4)].

ΘΕΜΑ 6ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον δικηγόρο Ιωάννη Ευταξία σχετικά με το ποσό
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της αμοιβής του, για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” ενώπιον του
Αρείου Πάγου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
και μεταφορά άλατος για εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
της Π.Ε Φωκίδας, περιόδου 2020», συνολικού προϋπολογισμού 73.999,84 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
χορτοκοκοπτικού βραχίονα», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2020” της Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 69.967,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών
όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στην εξέταση της
ένστασης της εταιρείας “ANACO Systems Division” κατά της με αριθμ. Πρωτ. Οικ.:
180374/5490/08-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007282574) Διακήρυξης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου
Π.Ε. Εύβοιας».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη
και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου
μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με
ΦΠΑ, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσιών για μίσθωση μηχανημάτων, για επεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας»,
συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας για δύο έτη»,
προϋπολογισμού 188.092,82 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και Αρδευτικού
Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 177601/2994/15-9-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2020-2021 & 2021-2022» και κατάργησης του 2.41 δρομολογίου «ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ
(Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ) - ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (2 ΜΑΘΗΤΕΣ)».

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποιήσεις μαθητικών δρομολογίων επί της αριθμ. 1ης Πρόσκλησης για την
«Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης,
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χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.).

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Παραχώρηση στο Δήμο Δωρίδας της χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στην τοπική
κοινότητα Ευπαλίου, Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Δήμου Δελφών», για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο:
«Περιφερειακή οδός Άμφισσας από την διασταύρωση με οδό προς Αγ. Ευθυμία έως το
κάστρο της Άμφισσας» και ΚΕ 2018ΕΠ06600028. Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Θήβας» (ΔΕΥΑΘ), για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης
οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων» και ΚΕ 2019ΕΠ06600010.
Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξούσιου
δικηγόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 22ο: Α. 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.
Β.Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1172/15-09-2020απόφασης τηςΟικονομικήςΕπιτροπήςΠ.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 24ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού
έτους 2020, (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά -
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ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού
400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου - Παντειχίου», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την
χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας (ρέμα Παλαιοχωρίου και
Κεραμιδίου)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 29ο: Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης
παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού, συμβατικής αμοιβής 29.758,07 € χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας (συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην
Κοινότητα Αγ. Πάντων).

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 191746/727/21-09-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (μεσογειακός κυκλώνας ΙΑΝΟΣ).

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 188755/3384/16-09-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (καθαρισμός της κοίτης των χειμάρρων ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ,
ΚΟΥΡΑΔΑΣ, ΠΛΕΙΣΤΟΣ, ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ, θέση ΑΙΛΙΩΣΑ και θέση ΛΑΖΟΡΕΜΑ).

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 181689/696/9-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων), Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 191042/733/18-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/09/2020), Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 190400/883/17-09-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για έναρξη και περαίωση μίσθωσης
επιφυλακής (σταλία-εργασίες) ιδιωτικών μηχανημάτων, με σκοπό την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων, βάσει του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
της Γ.Γ.Π.Π/Ε.Σ.Κ.Ε., με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ», στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας,
από 18/09/2020.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής
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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 παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ.
Αριστείδης Τασιός και το τακτικό μέλος Βασίλειος Σιαλμάς. Μέσω “e-presence” συμμετείχαν οι
Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Δημήτριος Βουρδάνος και Κωνσταντίνος Γαλάνης, ο οποίος
αναπλήρωσε τον κ. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο, και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή,
Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και
Αναστάσιος Χρονάς.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε.
Διοικητικού, με βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ.
164195/4318/24-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

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. Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.

(μέσω της εφαρμογής “e-presence”).
3. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. (με
φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων).

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

Ο κ. Χρονάς, εισηγητής εκ μέρους της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»,
τοποθετήθηκε στο ζήτημα της δημόσιας υγείας και προχώρησε στην παρακάτω πρόταση:

1η Ειδική πρόταση.
“Επανερχόμαστε στα ζητήματα της δημόσιας υγείας και στα μέτρα, που παίρνονται για την
αντιμετώπιση του Κορονοϊού…
• Υπενθυμίζουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν στα Νοσοκομεία της περιοχής κυρίως σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό… Τα ανεπαρκή κρεβάτια στις ΜΕΘ σε Λαμία και
Χαλκίδα… Την απουσία λειτουργικής Παθολογικής Κλινικής και Ακτινολογικού Εργαστηρίου
στην Θήβα… Την λειψή στελέχωση των Παθολογικών Κλινικών στην Άμφισσα, την Λειβαδιά,
την Κύμη και την Κάρυστο…
• Υπενθυμίζουμε τις αντίστοιχες ελλείψεις των Κέντρων Υγείας αλλά και την παντελή
απουσία δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις μεγάλες πόλεις της Στερεάς…
• Σημειώνουμε την έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που
υπάρξει υποχρέωση συμπλήρωσης των υγειονομικών υπηρεσιών… Πως αξιολογούνται και
εντάσσονται σε ένα τέτοιο σχέδιο οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα… Πως θα
αξιοποιηθούν οι ιδιώτες γιατροί.
Με αυτή την εικόνα, θεωρούμε σκόπιμες και αναγκαίες:
1. Την επείγουσα παρέμβαση της Περιφέρειας στη 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς και το
Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ασκηθούν οι απαραίτητες πολιτικές πιέσεις, στην
κατεύθυνση συμπλήρωσης των ελλείψεων.
2. Συνάντηση με τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών,
τα Σωματεία Εργαζομένων και τους Ιατρικούς Συλλόγους, προκειμένου να διαμορφωθεί, έστω
και τώρα, πληρέστερη εικόνα των ελλείψεων του συστήματος.

ΑΔΑ: ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ



6

3. Συνάντηση, ειδικά προετοιμασμένη, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων για την
ανταλλαγή απόψεων και εξεύρεση τρόπων κοινής δράσης προκειμένου να ενισχυθεί η
κοινωνική προστασία ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού”.

Τελειώνοντας ο κ. Χρονάς, δήλωσε πως “δεν μπορεί να μην συνδυαστεί η δράση αυτή
της Περιφέρειας με ένα συγκεκριμένο συντονισμό με την ΠΕΔ, η οποία έχει μεγάλες και
συγκεκριμένες ευθύνες στα πλαίσια της κοινωνικής προστασίας. Η Περιφέρεια και ευθύνη έχει
και δυνατότητες συντονισμού και κονδύλια μπορεί να βρει και πιέσεις μπορεί να ασκήσει και
προσωπικό μπορεί να διαθέσει. Κάτω από αυτές τις λογικές δεν πρέπει αυτό να θεωρηθεί ως
μια παρέμβαση της Λαϊκής συσπείρωσης. Είναι μια πρόταση που πιστεύει ότι όλοι μπορούν να
κατανοήσουν και να συζητήσουν. Θέλει να μπει ως συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να
καταλήξει και να γίνει έστω και ένα ποσοστό από αυτά που λέει”.

***************************************************8

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος τοποθετήθηκε αμέσως μετά, εκ μέρους της
παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά», η κα Μπατζελή, ως κάτωθι:

Λαμία, 29-09-2020
1ο Θέμα: πΗΔ
«Δημόσια Υγεία, συγκρότηση ΥΠΕ στα πλαίσια της Περιφερειακής Διακυβέρνησης και
επιμέρους οργάνωση ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ και ΚΥ στην ΠΣΤΕ»
Εισηγήτρια: κα Μπατζελή,

 Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο Τομέα της Υγείας, των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών εξελίξεων που αλλάξει τις απαιτήσεις και τον υγειονομικό χάρτη, του
ρόλου της Δημόσια Υγείας και του ΕΣΥ, της σημερινής δομής του ΕΣΥ ,των νέων
αναγκαίων χρηματοδοτήσεων του συστήματος από δημόσιους πόρους, της
αναποτελεσματικότητας της διοίκησης δια μέσου των 7 ΥΠΕ, της ανάγκης για
αποκεντρωμένη προσφορά υπηρεσιών υγείας με αυξημένο τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθμού σε συνδυασμό με αντίστοιχους δημόσιους πόρους,

 Έχοντας υπόψη τον χειρισμό των θεμάτων Υγείας της 5ης ΥΠΕ και τα προβλήματα που
έχουν δημιουργηθεί στην λειτουργία των Νοσοκομείων της Περιφέρειας και
προσφάτως της Παθολογικής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου
Θηβών(επισυνάπτεται επιστολή), του Κέντρου Υγείας Αλιάρτου αλλά και του ίδιου του
Νοσοκομείου Λιβαδειάς, όπου η 5η ΥΠΕ εφαρμόζει την πρακτική «ράβε-ξήλωνε»,

απαιτείται όπως:

Οι Περιφέρειες φέρουν το θέμα της Δημόσιας Υγείας στο προσκήνιο του Δημόσιου
διαλόγου στα πλαίσια της νέας Διακυβέρνησης-Κεντρικής και Περιφερειακής.

Α. To ΕΣΥ, παρά την αναμφισβήτητη προσφορά του, η οποία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και με
την αποτελεσματική νοσοκομειακή περίθαλψη όσων νόσησαν από την Covid-19, αναδείχτηκε
ότι:
 Η αποψίλωση και η αποδόμηση του ΕΣΥ έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την υγεία

και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων.
 Δεν παύει να χαρακτηρίζεται από τις διαχρονικές παθογένειες της υποχρηματοδότησης,

της υποστελέχωσης, της ανεπαρκούς διοίκησης και της έλλειψης σχεδιασμού.
 Συνεχίζεται η ανεπαρκέστατη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και περιθωριοποιημένη

Δημόσια Υγεία-Πρόληψη.
 Υπάρχει διασπορά δομών, χωρίς σχεδιασμό, συντονισμό και επαρκή

αποτελεσματικότητα, με Κέντρα Υγείας στις αγροτικές περιοχές, ΠΕΔΥ και ΤοΜΥ στις
αστικές περιοχές, ενώ εκεί βρίσκονται και πολλά ιδιωτικά ιατρεία αλλά και πολλές
υπηρεσίες ενσωματωμένες σε Δήμους και άλλους οργανισμούς.

Β. Απαιτείται Ενίσχυση του τομέα της Δημόσιας Υγείας, ένα "Νέο ΕΣΥ", το οποίο θα
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διασφαλίζει την κλινική αποτελεσματικότητα, την οικονομική αποδοτικότητα, την κοινωνική
δικαιοσύνη, με σύγχρονους θεσμούς οργάνωσης, διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού και των
εξειδικεύσεων αυτού και χρηματοδότησης του.

Για τον νέο αυτό στρατηγικό σχεδιασμό χρειάζεται:

 άμεση δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας,
 επανασχεδιασμός του νοσοκομειακού χάρτη
 ισχυρές διευθύνσεις ανά ΥΠΕ, η οποία θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την ΠΦΥ

και την ΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 αύξηση των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) από επτά που είναι σήμερα σε

δεκατρείς, προκειμένου να αντιστοιχιστούν με τις υφιστάμενες δεκατρείς
διοικητικές Περιφέρειες. Η αντιστοίχιση θα επιτρέψει τη συμμετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού στη λειτουργία των ΥΠΕ, καθώς και την
ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις ανάγκες υγείας
του πληθυσμού κάθε Περιφέρειας, προκειμένου αυτές να καταστούν υγειονομικά
αυτάρκεις.

Γ. Συνεπώς, με στόχο τον νέο περιφερειακό χάρτη δημόσιας υγείας, χρειάζεται το σημερινό
σύστημα άμεσα να ανασυγκροτηθεί και να ενισχυθεί με το απαραίτητο μόνιμο
προσωπικό, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει αρχικά την
καταγραφή των ελλείψεων σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων με βάση τα
οργανογράμματα των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας αστικού (ΠΕΔΥ) και
περιφερειακού τύπου, των ΤΟΜΥ και των ΥΠΕ, ιδιαιτέρως πλέον για την αντιμετώπιση
του COVID-19.

Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους συμπολίτες μας και για την ασφάλειά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε, όπως και το κοινοβούλιο, να ενημερωθούμε για το:

1) Πόσες είναι οι οργανικές θέσεις ανά ειδικότητα ιατρικού προσωπικού ανά Νοσοκομείο,
Κέντρο Υγείας αστικού (ΠΕΔΥ) και περιφερειακού τύπου και ΤΟΜΥ των Περιφερειακών
Ενοτήτων Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Φωκίδας και Ευρυτανίας της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» και πόσες απ’ αυτές είναι καλυμμένες (μόνιμοι ή
αορίστου) ανά ειδικότητα και με ποια σχέση εργασίας;

2) Πόσες είναι οι οργανικές θέσεις σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό ανά
μονάδα υγείας σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Στερεάς Ελλάδας της 5ης ΥΠΕ και ποιες απ’
αυτές είναι καλυμμένες (μόνιμοι ή αορίστου) ανά ειδικότητα και με ποια σχέση εργασίας;

3) Πόσες και ποιες αποχωρήσεις (λόγω συνταξιοδότησης κλπ.) ανά μονάδα υγείας των
Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Φωκίδας και Ευρυτανίας της 5ης
ΥΠΕ και ανά κατηγορία και ειδικότητα αναμένονται για τα επόμενα δύο (2) χρόνια;

4) Πόσες και ποιες προσλήψεις προσωπικού (μόνιμου και αορίστου) ανά κατηγορία και
ειδικότητα έχουν προκηρυχθεί (και με ποιες προκηρύξεις) ανά μονάδα υγείας των
Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Φωκίδας και Ευρυτανίας της 5ης
ΥΠΕ και πόσες και ποιες έχουν προγραμματισθεί και πότε συγκεκριμένα θα προκηρυχθούν;

5) Τι άλλο προσωπικό έχει διατεθεί σε κάθε μονάδα υγείας σε κάθε περιφερειακή ενότητα της
Στερεάς Ελλάδας της 5ης ΥΠΕ που δεν αντιστοιχεί σε οργανικές θέσεις και για πόσο διάστημα;

6) Πόσες οργανικές θέσεις ανά ειδικότητα προβλέπονται για τις υπηρεσίες της 5ης ΥΠΕ και
πόσες απ’ αυτές είναι καλυμμένες (μόνιμοι ή αορίστου) και τι άλλο προσωπικό που δεν είναι
ενταγμένο σε οργανικές θέσεις έχει διατεθεί στις υπηρεσίες της 5ης ΥΠΕ και με ποια σχέση
εργασίας και για ποιο διάστημα;
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7) Ποια είναι η εκτίμηση της διοίκησης της 5ης ΥΠΕ για την ανάγκη αναμόρφωσης των
Οργανισμών Νοσοκομείων κλπ. για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών;

Στη συνέχεια, η κα Μπατζελή έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω επιστολή:

23-09-2020
Προς: κο Φάνη Σπανό, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Από: Κατερίνα Μπατζελή, επικεφαλής της παράταξης και των Περιφερικών Συμβούλων, Νίκου
Μπέτσιου, Κώστα Σωτηρόπουλου, Μάνου Γέμελου,Τάσου Βελισσαρίου, Μπάμπη Φάκου
Θέμα: «Παθολογική Μονάδα Γενικού Νοσοκομείου Θηβών».

Κε Περιφερειάρχη,
όπως γνωρίζετε έκλεισε «βιαίως» η Παθολογική Μονάδα της Αποκεντρωµένης
Οργανικής Μονάδας Θήβας του Γενικού Νοσοκοµείου Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκοµείου
Θήβας, χωρίς καμία ειδοποίηση.
Και αντί να επιλυθούν τα ζητήματα της στελέχωσης της Παθολογικής Μονάδας για την
απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί και από τον Ιατρικό Σύλλογο
Θηβών,
η 5η ΥΠΕ της Αποκεντρωμένης επέλεξε την πολιτική του «πονάει δόντι κόβει κεφάλι»,
αποδεικνύοντας περίτρανα την επιλογή για αποδυνάμωση των δομών της Δημόσιας
Υγείας και του ΕΣΥ.
Προβληματισμός υπάρχει και για τη λειτουργία και του Ακτινολογικού Τµήµατος όπου σε
συνδυασμό και με τις «φήµες» περί μεταφοράς εξοπλισμού που έχει συγκεντρωθεί από δωρεές
για το Γ.Ν. Θήβας καθώς και του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αιμοδοσίας, που έχει
εξασφαλισθεί µέσω προγράμματος ΕΣΠΑ για το Γ.Ν. Θήβας σε όµορα Νοσοκομεία, την ώρα
που είναι αδιανόητο µια δευτεροβάθμια δοµή υγείας να µην έχει τµήµα αιμοδοσίας και βασικό
ακτινοδιαγνωστικό εξοπλισµό σε λειτουργία,
δημιουργούνται έντονοι προβληματισμοί για την λειτουργία αυτού καθ΄ αυτού του
Νοσοκομείου Θηβών,
Το γεγονός αυτό πλήττει την Δημόσια Υγεία μίας σημαντικής περιοχής της Περιφέρειας μας,
εφόσον το Νοσοκομείο Θηβών δέχεται βάση και της αναφοράς του Ιατρικού Συλλόγου,
περιστατικά ολόκληρης της Επαρχίας Θηβών, (πληθυσµός 80.000 περίπου κάτοικοι) στην
οποία περιλαµβάνεται η Βιοµηχανική Ζώνη Οινοφύτων, µεγάλο τµήµα της Εθνικής Οδού
Αθηνών- Λαµίας, το ΚΕΠΒ, δύο κέντρα φιλοξενίας αλλοδαπών, ένας καταυλισµός Αθίγγανων,
γυναικείες φυλακές Ελαιώνα, το Κέντρο Απεξάρτησης, παράλληλα µε τις γενικότερες
υποχρεώσεις επιφυλακής λόγω πανδηµίας.
Και μάλιστα αυτή την περίοδο που η πολιτεία όλων των βαθμίδων πρέπει να βρίσκεται σε
πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, την ασφάλεια των πολιτών και
της ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας.
Δεν μπορείτε ως Περιφερειακή Αρχή (Π.Α) να μένετε αμέτοχη και να αποδέχεστε
αποφάσεις της ΥΠΕ. Η ορθή λειτουργία μίας διακυβέρνησης είναι να σας ενημερώνουν
άμεσα και να λειτουργείτε από κοινού με την 5η ΥΠΕ στα θέματα Δημόσιας Υγείας. ‘Όταν
μάλιστα ως Περιφέρεια έχουμε αποφασίσει την ενίσχυση των Νοσοκομειακών
Μονάδων λόγω covid 19 με ένα ποσό άνω των 17,6 εκ. ευρώ σε συνεργασία με την 5η
ΥΠΕ .
Φέρετε ευθύνη.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και την ενημέρωσή μας στο Περιφερειακό
Συμβούλιο”.

Κατερίνα Μπατζελή, επικεφαλής της παράταξης «πατρίδας η Στερεά»

***************************************************
Με αφορμή τις παραπάνω δηλώσεις της κας Μπατζελή σχετικά με το Νοσοκομείο της

Θήβας, ο κ. Δούρος, από τον οποίο ζητήθηκε να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στην ΕΝΠΕ,
δήλωσε πως “πρέπει να κάνουν γενικότερο επανασχεδιασμό στο θέμα της υγείας, διότι
υπάρχουν φοβερές ελλείψεις”. Αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στην “έλλειψη ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού”, τονίζοντας πως “πρόκειται για ένα πολιτικό θέμα που πρέπει να
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ξαναδεί η κυβέρνηση” και έκανε γνωστή την πρόθεσή του να τοποθετηθεί στην επικείμενη
συνεδρίαση της ΕΝΠΕ.

Επιπροσθέτως, ζήτησε “να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία στις Περιφέρειες, να
εξοπλιστούν όλα τα Περιφερειακά Νοσοκομεία και να απαιτηθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα η
δημιουργία ΜΕΘ”. Συμφώνησε, τέλος, με την κα Μπατζελή να τεθεί το ζήτημα της υγείας στο
επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Αναγνωστάκης θύμισε για άλλη μια φορά στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών
Π.Σ.Ε., κ. Αναστάσιο Παπαναστασίου, τα ερωτήματα που έχει υποβάλει σχετικά με τον
καθαρισμό των ρεμάτων στο Λειανοκλάδι, την εργολαβία στο Δερβένι και την προσφυγική δομή
στη Ριτσώνα, ζητώντας άμεσες απαντήσεις.

Στη συνέχεια, αφού δήλωσε πως υιοθετεί εξ΄ ολοκλήρου κι επί του συνόλου τις
τοποθετήσεις του κ. Χρονά και τις προτάσεις του, τις οποίες στηρίζουν ως Παράταξη, όπως
και το σκεπτικό που ανέλυσαν οι κ.κ Μπατζελή και Δούρος, άφησε αιχμές για “την απουσία
τακτικών συνεδριάσεων και το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει στη λειτουργία του
Περιφερειακού Συμβουλίου, στοιχεία που έχουν αναδείξει σε κυρίαρχο πολιτικό όργανο την
Οικονομική Επιτροπή”.

Θύμισε, επίσης, ότι “στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε τεθεί το ζήτημα ενός έκτακτου
Περιφερειακού Συμβουλίου για τις πλημμύρες. Είχε υπάρξει δέσμευση, όχι όμως χρονικός
προσδιορισμός. Η ημερήσια διάταξη θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε την αποκατάσταση των
ζημιών από την κακοκαιρία που έπληξε το νομό της Φθιώτιδας, αλλά και τον νομό Ευρυτανίας.
Δεύτερο θέμα θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε το θέμα της υγείας και της στελέχωσης των
περιφερειακών νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και τρίτο το μεταναστευτικό προσφυγικό,
με βάση όσα είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα”. Για το συγκεκριμένο θέμα
η Παράταξή του έβγαλε ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση, που ούτε λίγο ούτε πολύ
“καταγγέλλει αυτόν τον εμπαιγμό, αυτή την διγλωσσία που υπάρχει ανάμεσα στους
κυβερνητικούς αξιωματούχους”.

Τέλος, με αφορμή το κλείσιμο της Παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο της Θήβας, ο
κ. Αναγνωστάκης επισήμανε ότι “υπάρχουν αρκετά κενά, όπως τονίστηκε από τις
προηγούμενες τοποθετήσεις, σε όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας”. Θεωρεί ότι θα πρέπει, με
βάση την πρόταση και το πρόγραμμα που κατέθεσε ο κ. Χρονάς, να κινηθούν σε δυο
κατευθύνσεις:

1. “Να κλιθεί το Υπουργείο υγείας άμεσα να διορθώσει τα κακώς κείμενα, με ύψιστη
προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας εν μέσω αυτής της πανδημίας. Η κυβέρνηση έχει
υποχρέωση να προσφέρει αυτά που πρέπει στους πολίτες.

2. Να μην μείνουν ως Περιφερειακή Αρχή σε γενικές διατυπώσεις και επισημάνσεις,
αλλά εμπράκτως να ενεργήσουν, ζητώντας διορθωτική κίνηση εκ μέρους του Υπουργείου
Υγείας”.

Ο κ. Τασιός θύμισε στα μέλη της Επιτροπής τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί
επικουρικά η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προκειμένου να συνδράμει το σύστημα υγείας.
Για παράδειγμα, “τα κίνητρα που δόθηκαν στους αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς, ειδικά
σε αυτούς που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα εκτεταμένα έργα και στα κέντρα
υγείας και στα αγροτικά ιατρεία και σε νοσοκομεία.... Η Περιφέρεια είναι εδώ, για να βοηθήσει
το σύστημα υγείας, προφανώς όμως τον άμεσο λόγο τον έχει το Υπουργείο Υγείας”.

Η κα Μπατζελή, με αφορμή το κείμενο των ερωτήσεων που υπέβαλε νωρίτερα στη
γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής και την επιστολή σχετικά με τη διάλυση του
νοσοκομείου Θηβών που απέστειλε στον Περιφερειάρχη και επισυνάπτεται στο υπο συζήτηση
θέμα, ζήτησε “να έχει εγγράφως τις απαντήσεις, καθώς δεν μπορούν να μιλούν γενικά και
αόριστα, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα και δη στα θέματα Δημόσιας Υγείας, που
μόνο από κοινού μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και την διάλυση των δομών
Υγείας στην Περιφέρεια”. Δήλωσε, επίσης, ότι “αυτό προσπαθούν να κάνουν από κοινού όλοι
μαζί ως Περιφέρεια και ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι απέναντι στο κεντρικό κράτος. Να έχουν,
δηλαδή, μια ενοποιημένη άποψη για το θέμα, καθώς η βασική στελέχωση της δημόσιας υγείας
δεν είναι θέμα αντιπαραθέσεων και ιδεολογικών αντιλήψεων”.
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Κατά τη γνώμη της, “η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται προφανώς με
την 5η ΥΠΕ, αλλά βάσει σχεδίου και απολογιστικού έργου. Άλλωστε, ως Περιφερειακό
Συμβούλιο έχουν χρηματοδοτήσει δραστηριότητες της ΥΠΕ κατά του κορονοϊού, που στην
ουσία έπρεπε να καλυφθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι από εκείνον της
Περιφέρειας. Επίσης, έχει αποφασιστεί προκήρυξη για στήριξη των Νοσοκομειακών Μονάδων,
ύψους 17,6 εκ.ευρω, διαμέσου ΕΣΠΑ-ΠΕΠ και ως Π.Σ. ή και Ο.Ε. δεν γνωρίζουν τον
σχεδιασμό του προγράμματος αυτού”.

Κλείνοντας, η κα Μπατζελή θέλησε να τονίσει ότι “το θέμα της Δημόσιας Υγείας και των
ΥΠΕ πρέπει να τους απασχολήσει και πολιτικά στην ΕΝΠΕ, έτσι ώστε στα πλαίσια και της νέας
Περιφερειακής Διακυβέρνησης να συσταθεί ΥΠΕ σε κάθε Περιφέρεια”.

Στη συνέχεια προχώρησε στο 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης:

Λαμία, 27-09-2020
«Πατρίδα μας η Στερεά»
2ο Θέμα πΗΔ
Σχετικά με: Πρόγραμμα ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών
ΠΣΤΕ, Πολιτικής Προστασίας και σχεδιασμός του ΕΠΑ 2021-25.
Εισηγήτρια: κα Μπατζελή, εκ μέρους της παράταξης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την
ονομασία «Δάρδανος», που εντάσσεται στο σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ
423/Β΄/2003), επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων
Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, πάντα σε συνεργασία
τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού, με την Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας, συντάσσει το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών
Φαινομένων σε εναρμόνιση με το Γενικό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας που επιδιώκει την ενοποίηση των συστημάτων και των δομών
αντιμετώπισης των φαινομένων σε όλες τις Περιφέρειες. Οι Δήμοι θα προβούν σε
αντίστοιχο σχεδιασμό και θα ενταχθεί και εκείνος στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης των
Πλημμυρών με διαδικασίες που προβλέπονται.

 Η ημερομηνία έναρξης του ετησίου Σχεδίου 2020-2021 έπρεπε να έχει ορισθεί τον
Σεπτέμβριος 2020 για να ενταχθεί στο Προϋπολογισμό της Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και στο προγραμματισμό της για διαχειριστικό
σχεδιασμό ,παρεμβάσεις σε υποδομές από φυσικές καταστροφές. Ημερομηνία
έγκρισής του Γενικού Σχεδίου είναι εκείνη της λήψης απόφασης από το
Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς και θεωρείται άμεσα εκτελεστό,
χωρίς περαιτέρω έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 Οι Περιφέρειες, σε εφαρμογή της παρ.5 του αρ.123 του ν.4635/2019, πρέπει να
υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο, τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα
Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-
2025, εντός τριών μηνών-Νοέμβριος-, εξειδικεύοντας τους στόχους του
μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΕΠΑ σε ειδικούς αναπτυξιακούς
στόχους στον τομέα ευθύνης τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την
Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης και τους παραγωγικούς και κοινωνικούς εταίρους, και
την οριστικοποίησή τους, τα σχέδια των ΤΠΑ/ΠΠΑ υποβάλλονται με έγγραφο στο
Υπουργείο ή Περιφερειάρχη ή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και εγκρίνονται με Απόφαση
του Υπουργού εντός δύο μηνών. Στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών αναγράφονται 500
εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός που αναμένεται να το διαχειριστεί η Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας για τις Φυσικές Καταστροφές.

 Οι διαθέσιμοι πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τον Προϋπολογισμό της
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το ΠΔΕ, το ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ανάκαμψης κ.α. πρέπει να συνδυασθούν και να
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αξιοποιηθούν στη βάση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου σχεδιασμού, που θα αφορά
στην αποκατάσταση των υποδομών, τη στήριξη και παροχή ρευστότητας σε
επιχειρήσεις και αγρότες, την επιδότηση θέσεων εργασίας και εν τέλει το σοβαρό
σχεδιασμό των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. Απαιτείται άμεσος σοβαρός
σχεδιασμός και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

 Έχουμε καταθέσει και στο ΠΣ (13-07-20) ερώτηση, βάση της οποίας σας ζητάμε
να μας ενημερώσετε για την διαδικασία και τα αποτελέσματα των
διαβουλεύσεων για το ΕΠΑ 2021-25 αλλά και την συμμετοχή όλων των
περιφερειακών παρατάξεων.

Ερωτάται:
1. Πότε θα ψηφιστεί το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΠΣΤΕ ώστε

να μπορέσει σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης των φυσικών
καταστροφών, να ενταχθεί σε ενεργητικές παρεμβάσεις του Υπ. Εσωτερικών ή της
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να μπορέσει να τύχει χρηματοδότησης και στα
Πλαίσια του ΕΠΑ 2021-25.

2. Ποια είναι η πορεία των διαβουλεύσεων και ποια είναι η επιτροπή η οποία διοργανώνει
την πορεία των συζητήσεων και κυρίως με τον α΄ βαθμό αυτοδιοίκησης για τον
σχεδιασμό του ΕΠΑ 2021-25.

3. Ποια είναι τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.
4. Εάν έχει γίνει κοινή σύγκληση ΠΕΔ και ΠΑ.
5. Γιατί δεν ενημερώνονται οι περιφερειακές παρατάξεις και δεν συμμετέχουν στον τριετή

αυτό αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Η κα Μπατζελή μετά την παρουσίαση του θέματος που κατέθεσε, τόνισε ότι “δεν
μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις στην έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, σε μια
Περιφέρεια όπου έχει συγκλονιστεί από φυσικές καταστροφές. Επίσης, δεν μπορεί να μην
υπάρχει σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πρότασης αντιπλημμυρικής πολιτικής σε
συνεργασία και με τους Δήμους και την ΠΕΔ. Είναι σημαντικό να γίνει συνολικό χρηματοδοτικό
πακέτο και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις και χρονοβόρες χρηματοδοτήσεις”.

******************************************************************

«Λαϊκή Συσπείρωση»
Ο κ. Χρονάς προχώρησε στην 2η ειδική πρόταση της Παράταξής του:

2η Ειδική πρόταση.
“Έχοντας την εμπειρία των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν κατ’ επανάληψη την
Περιφέρεια της Στερεάς… ζητούν την ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με
ολοκληρωμένη εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής, παρουσία των αρμόδιων Διευθυντών, με
αντικείμενο: πώς υλοποιούνται τα αντιπλημμυρικά έργα την Εύβοια, την Φθιώτιδα και την
Κωπαΐδα;… Πώς εξελίσσεται η αποζημίωση των πληγέντων σε Εύβοια και Φθιώτιδα;”.

Ο κ. Αναγνωστάκης θύμισε την τοποθέτησή του στο τελευταίο Περιφερειακό
Συμβούλιο που έγινε στην Χαλκίδα, όπου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο επιχειρησιακό σχέδιο
ΔΑΡΔΑΝΟΣ. Επισήμανε πως “η επαναφορά του ζητήματος από την κα Μπατζελή δίνει την
δυνατότητα αφενός να κάνουν κριτική, γιατί θα έπρεπε το σχέδιο αυτό να έχει ψηφιστεί από τα
τέλη του Γενάρη του 2020, αφετέρου αναδεικνύει την αναγκαιότητα, έστω και καθυστερημένα,
στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να τεθεί προς συζήτηση”. Ελπίζοντας σε ένα συνεκτικό
σχέδιο, που θα τύχει της έγκρισης των παρατάξεων και θα δώσει την δυνατότητα συμμετοχής
σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ότι ως Παράταξη στηρίζουν
το συγκεκριμένο ζήτημα”.

Ο κ. Δούρος ζήτησε να γίνει άμεσα Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα στην Λαμία
για το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων και να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση από
την Περιφερειακή Αρχή σχετικά με “ποια έργα είναι σε εκκρεμότητα, πόσα χρήματα έχουν δοθεί,
πόσα χρήματα απομένουν, σε ποιο στάδιο είναι αυτά τα έργα ανά Περιφερειακή Ενότητα”.
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Ο κ. Τασιός, ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, θέλησε να ενημερώσει ότι
“υπάρχει σχέδιο ο προγραμματισμός να έρθει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο για
συζήτηση, διευκρινίζοντας ότι δεν υφίσταται κενό, καθώς υπάρχει σχέδιο δράσης για την
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, το ισχύον. Άρα κινούνται βάσει σχεδίου και στις
πυρκαγιές και στα αντιπλημμυρικά και στις χιονοπτώσεις, σε όλα”.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας ανά
Περιφερειακή Ενότητα, στα οποία, από τη δική του τουλάχιστον εμπειρία, καλούνται να
συμμετάσχουν κάποιοι από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Σε αυτό το σημείο, οι κ.κ. Δούρος, Μπατζελή, Αναγνωστάκης και Χρονάς εξέφρασαν τη
δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν έχουν προσκληθεί ποτέ.

****************************************************

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η κα Μπατζελή, εισάγοντας εκ μέρους της Παράταξης
«Πατρίδα μας η Στερεά», το 3ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης:

Λαμία, 28-09-20
«Πατρίδα μας η Στερεά»
3ο πΗΔ Θέμα: Έγκριση ειδικού προγράμματος «Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας» Άξονα Προτεραιότητας 05 -9v “Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις
και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση”.
Εισηγήτρια: κα Μπατζελή, εκ μέρους της παράταξης

Α .Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

 Παράγουν μετρήσιμο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες
(θέσεις εργασίας, κοινωνικές δράσεις για την κοινότητα και τις περιθωριοποιημένες
ομάδες, προστασία περιβάλλοντος, ορθή διαχείριση κοινών αγαθών).

 Προωθούν την τοπική βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (π.χ. ενεργειακοί συνεταιρισμοί)
και συμβάλλουν στην άρση χωρικής/οικονομικής απομόνωσης περιοχών, αξιοποιώντας
τοπικές πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες, λόγω της τοπικής τους δράσης και της
ενίσχυσης μικρών παραγωγών και ομάδων τους

 Επιβαρύνουν ελάχιστα τους προϋπολογισμούς των Δήμων και οι υπηρεσίες τους είναι
προσιτές σε οικονομικά αδύναμους δημότες,

 Δεν προσπορίζονται τα επιχειρηματικά τους κέρδη και δεν τα διανέμουν στα μέλη τους,
αλλά υποχρεούνται να τα επανεπενδύουν για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
υπέρ του κοινωνικού/ τοπικού συνόλου (κοινωνικές δράσεις, υποστήριξη ευάλωτων
ομάδων, κ.α., κάτι εντελώς διαφορετικό από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

 Δεν αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας τους εγγραφή τους σε οποιασδήποτε μορφής
Επιμελητήριο και στο ΓΕΜΗ, παρά μόνο στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
από το οποίο και ελέγχονται κάθε έτος με έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους ή διαγραφή,
εφόσον δεν τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. δημιουργία εσόδων, θέσεων
εργασίας, κ.λ.π.).

 Δεν υποκαθίστανται οι Ενώσεις των φορέων αλληλεγγύης από τα Επιμελητήρια, ο
ρόλος και η δομή τους είναι διαφορετική και μάλιστα για την ενεργοποίηση της
κοινωνικής οικονομίας, θέση που διασφαλίζεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και
πολιτικές.

 Έχει θεσπιστεί σειρά νομοθετημάτων, προκειμένου οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να
μπορούν αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες των κοινωνικών επιχειρήσεων προς όφελος των
τοπικών κοινωνιών. Ενδεικτικά:
Νόμος 4555/2018 «Κλεισθένης» (άρθρα 196 και 281), για την παραχώρηση δωρεάν
χρήσης περιφερειακών και δημοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας
Οικονομίας του ν.4430/2016.
Νόμος 4412/16, περί σύναψης από τους ΟΤΑ Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής
Αναφοράς κατ’ αποκλειστικότητα με Κοιν.Σ.Επ. (Οδηγία 2014/24/ΕΕ) για κοινωνικές και
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άλλες υπηρεσίες.
Νόμος 4430/2016 για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενους
τους Ο.Τ.Α. και Φορείς Κ.Αλ.Ο., για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων
κοινωνικής ωφέλειας.

Β. Ειδικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

1. Οι ενεργοί φορείς (ΚοινΣΕπ) στην Στερεά Ελλάδα, ανέρχονται σήμερα σε 75, σύμφωνα
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Μητρώου του Υπουργείου Εργασίας (18.08.2020),
όπου το 35% των παραπάνω ΚοινΣΕπ συστάθηκε με πρωτοβουλία και υποστήριξη της
Ένωσης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας.

2. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9v προβλέπεται, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΠΕΠ
Στερεάς Ελλάδας (απόφαση Ε.Ε. C(2020)95/09.01.2020), συνολικό ποσό € 1.200.000
από το ΕΚΤ με αποκλειστικούς δικαιούχους (όχι δυνητικούς), «Κοινωνικές
επιχειρήσεις, συμπράξεις αυτών, καθώς και Φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας» (σελ.
211).

3. Η σχετική προκήρυξη ανέφερε ως δικαιούχους ακριβώς εκείνους του ΠΕΠ, βάσει της
οποίας υποβλήθηκαν και οι αρχικές προτάσεις αντίθετα στα εγκεκριμένα σχέδια και
ενώ δεν είχε μεσολαβήσει Επιτροπή Παρακολούθησης ή έγκριση αλλαγών,
αντικαθίστανται – πλην του Δήμου Λαμιέων – οι δικαιούχοι με τα Επιμελητήρια τα
οποία και συμμετέχουν στην ΑΝΔΙΑ. Φυσικά να τονισθεί ότι για πρώτη φορά
απουσιάζει η Περιφέρεια από την Διοίκηση της ΑΝΔΙΑ, μια πολιτική επιλογή
πρωτοφανής και προφανής…

Ερωτάται:
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε δράσεις που αφορούν την κοινωνική

επιχειρηματικότητα, θα επιβάλλει ως δικαιούχους τα κατά τόπους Επιμελητήρια, δηλαδή
την ιδιωτική πρωτοβουλία και τους επαγγελματίες, που δεν έχουν σχέση με αυτή.
Ακόμα και η προκήρυξη του Περιφερειάρχη Ηπείρου βασίζεται στο άξονα της
κοινωνικής οικονομίας σε συνεργασία με τους Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης ίδιο
(Άξονα 9v).

2. Για το ίδιο – κοινό και ενιαίο πρόγραμμα και την ίδια Επενδυτική Προτεραιότητα, ο
Περιφερειάρχης θα εγκρίνει διαφορετικούς δικαιούχους ανά Δήμο στα ειδικά
προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και κόντρα σε ό,τι αναφέρεται στο ΠΕΠ.

3. Ποια είναι η θέση της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής ώστε να μην υπάρχει αλλοίωση των
όρων και προϋποθέσεων των προκηρύξεων;

*******************************************************

Ο κ. Χρονάς κατέθεσε εκ μέρους της Παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” το παρακάτω
ερώτημα:

Ερώτημα.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξήγγειλε πως για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
ρευστότητας χορηγεί σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας Cοvid-
19, 10 εκ €, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Η σχετική πρόσκληση, που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, αφορά στην ενίσχυση του
κεφαλαίου κίνησης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας
επιχορήγησης, με φορέα υλοποίησης την ΑΝ.ΔΙΑ.
Με αυτή την ευκαιρία… ζητείται από τον κ. Περιφερειάρχη να δώσει περισσότερα στοιχεία για
το πώς θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ζητείται, επίσης, να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του για το αν προτίθεται η Περιφέρεια να
πάρει μέτρα για την στήριξη των ανέργων, που, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάιο του 2020
έφτασαν στο 25,2 % από 21,7 %, που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, “παρότι έχουν ως Παράταξη
διαφορετική ιδεολογική αφετηρία και εκτίμηση από την κα Μπατζελή, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρέπει να γίνεται συγκροτημένα, με τρόπο
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ελεγχόμενο, ώστε να κατευθύνονται εκεί που πρέπει με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες”.
Για αυτό σχολιάζει την ΑΝΔΙΑ και την εξουσιοδότησή της, το σχέδιο που υπάρχει για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας κ.α. Με αυτές τις σκέψεις, θεωρεί ότι “πολιτικά η Περιφέρεια
πρέπει να σκύψει πάνω στο ζήτημα και να πει πώς διαχειρίζεται τα προγράμματα αυτού του
τύπου, χωρίς ενδιάμεσους. Και βέβαια υπάρχει το οργανωτικό πρόβλημα ποιος είναι στο
διοικητικό συμβούλιο της ΑΝΔΙΑ και ποιος δεν είναι και τι ρόλο παίζουν αυτές οι επιχειρήσεις
και πώς ελέγχονται τελικά. Γιατί, για να πιστοποιεί κάποιος τον τρόπο αποτελεσματικότητας
ενός τέτοιου ζητήματος δεν μπορεί να μην είναι παρόν και να μην ελέγχει τον απολογισμό της
δράσης του και την συγκεκριμένη πρακτική του”.

Τον λόγο πήρε ο κ. Αναγνωστάκης, ο οποίος θύμισε ότι και σε προηγούμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε τεθεί το ζήτημα από την πλευρά της Παράταξής
του “Στερεά ... Υπεροχής”. Συμφώνησε απόλυτα με τις παρατηρήσεις που έγιναν τόσο για την
κρίση της κοινωνικής οικονομίας όσο και για την απουσία του Περιφερειακού Συμβουλίου από
την διοίκηση της ΑΝΔΙΑ, όπως και με το γεγονός ότι “θα μπορούσαν να έχουν ένα μεγαλύτερο
ποσό για την στήριξη των επιχειρήσεων”. Χαρακτήρισε, επίσης, “μεγάλο κίνδυνο τον
σχεδιασμό εν απουσία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις μικρές και για τις πάρα πολύ
μικρές επιχειρήσεις”. Υπό την έννοια αυτή θα ήθελε να τονίσει ότι υιοθετούν ως Παράταξη το
σκεπτικό το οποίο κατατέθηκε από την κα Μπατζελή και τις παρατηρήσεις, όπως αυτές
επισημάνθηκαν από τον κ. Χρονά, ιδιαίτερα δε για το μέγεθος του ποσού καθώς και για την
απουσία στελέχους της Περιφέρειας από την διοίκηση της ΑΝΔΙΑ.

Η κα Μπατζελή, σε συνδυασμό με αυτά που κατέθεσε ο κ. Χρονάς, τόνισε ότι
“πρόκειται για δυο θέματα τα οποία, αν και αφορούν την στήριξη δύο διαφορετικών τομέων της
οικονομίας, αυτόν της Κοινωνικής Οικονομίας και εκείνων του ιδιωτικού τομέα και των Μμ
καταδεικνύεται η πολιτική επιλογή τα ΠΑ να συγκεντρώσουν την διαχείριση στα Επιμελητήρια
και δη στην ΑΝΔΙΑ, στην οποία με πρωτοφανή επιλογή δεν εκπροσωπείται η Περιφέρεια. Και
έτσι δεν ελέγχεται από το Π.Σ., μια πρακτική που συνδέεται με αντίστοιχες πολιτικές, όπως του
Περιφερειακού Αναπτυξιακού Ταμείου, του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτήσεων, όπου
μονομερώς αποφασίζει ο Περιφερειάρχης”.

Ο κ. Τασιός αναφέρθηκε στο θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας που βρίσκεται
υψηλά στην ατζέντα τους, καθώς και η νομοθεσία βοηθάει σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό
επίπεδο να δοθούν λύσεις καταπολέμησης της ανεργίας μέσω αυτής. Και στο προηγούμενο
ΕΣΠΑ είχανε δράσεις στραμμένες προς κοινωνικές και τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες
θεωρεί πως απέφεραν αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όσον αφορά στο θέμα της ΑΝΔΙΑ,
δήλωσε πως “πρόκειται για ένα όχημα υποβολής αιτήσεων ελέγχων κατανομής, ένας τρόπος
ελέγχου υποβολής αιτήσεων και διαχειριστικού μηχανισμού πιστοποίησης δαπανών ”.

Ο κ. Σιαλμάς ζήτησε εξηγήσεις για τον λόγο που δεν συμμετέχουν στην διοίκηση της
ΑΝΔΙΑ.

Στη συνέχεια ο κ. Χρονάς έκανε την παρακάτω δήλωση:

Δήλωση
Η “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση της σε όσα

απαράδεκτα έγιναν στα Καμένα Βούρλα, όταν μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο της πόλης
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που παρέπεμπε στην
ξενοφοβία και τον ρατσισμό και φυσικά τον Δήμαρχο, που πρωτοστάτησε διαμορφώνοντας
εικόνες που θύμιζαν άλλες εποχές.

Θεωρούν πως η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου δεν συμμερίζεται αυτές
τις πρακτικές… Αντιλαμβάνεται πως οφείλει να συμπαρασταθεί και να βοηθήσει τα
προσφυγόπουλα… Να συμβάλει στην φιλοξενία τους σε υγιεινές και αξιοπρεπείς συνθήκες,
επιδιώκοντας να επιταχυνθεί η συνένωση με τις οικογένειες τους, στον τόπο που επιθυμούν.
Στενά δεμένος με αυτή την λογική είναι ο αγώνας ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
ενάντια τις πολιτικές που δημιουργούν πρόσφυγες και μετανάστες… Η σταθερή έκφραση
πολιτικής αντίθεσης με την πολιτική της Ε.Ε, που τους εγκλωβίζει στην χώρα μας.
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Σε αυτή την βάση, οφείλουν να καταδικάσουν πολιτικά την Κυβέρνηση της Ν.Δ, τον
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που υιοθετούν και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, αποδεικνύοντας
πόσο πειθαρχημένοι είναι στις ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις… Άλλωστε, δικά τους στελέχη ήταν
αυτοί που έκαναν Δημοτικό Συμβούλιο δια περιφοράς και σε πλήρη σύμπνοια κατέληξαν στις
γνωστές απαράδεκτες αντιδράσεις. Διστακτική και υποτονική ήταν και η παρέμβαση της
Περιφέρειας, που, αντί να μιλήσει πάνω στην ουσία του προβλήματος, διαβεβαίωνε απλά πως
γρήγορα θα φύγουν.

Σαν “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” απευθύνονται στον λαό της περιοχής και του προτείνουν
να σκεφτεί τις αιτίες που δημιουργούν πρόσφυγες και μετανάστες… Να οργανώσει την δράση
του για την αντιμετώπιση τους, χωρίς να ξεχνά πως η συμπαράσταση στα θύματα των
ιμπεριαλιστών είναι υποχρέωση όλων μας.

Ο κ. Δούρος ανέφερε πως “η εκτελεστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους
χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, έπρεπε να συνεδριάσει, έπρεπε να γνωρίζει, έπρεπε να
κινητοποιείται, να μαθαίνει και να ενημερώνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ένα
σύνθετο ζήτημα”.

Ο κ Αναγνωστάκης ομοίως καταδικάζει απερίφραστα τις ακραίες ενέργειες και τη
συμπεριφορά μιας μικρής, ευτυχώς, ομάδας πολιτών στα Καμένα Βούρλα, εκφράζοντας
συγχρόνως την στήριξη της φιλοξενίας αυτών των ασυνόδευτων παιδιών για όσο διάστημα
αυτό απαιτηθεί. “Η Περιφέρεια οφείλει να μπει μπροστά και να διαμορφώσει πρόταση. Η
Περιφερειακή Αρχή επέλεξε τον ρόλο του παρατηρητή και σε ορισμένες περιπτώσεις σύρθηκε
σε ειλημμένες αποφάσεις από την κεντρική υπηρεσία. Δεν υπάρχει καλή επικοινωνία με το
υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής και αυτό δημιουργεί διάφορα ερωτήματα, κατά πόσο
δηλαδή υπολογίζουν την Περιφερειακή Αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο στο σύνολό τους
οι υπουργοί και η κυβέρνηση. Υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης - πληροφόρησης
από την κεντρική εξουσία”.

Τελειώνοντας, ο κ. Αναγνωστάκης ζήτησε μια σαφή απάντηση της Περιφερειακής
Αρχής για την διαχείριση του όλου ζητήματος, θεωρώντας ότι “κάποιος λέει ψέματα”.
Συμφώνησε δε με τον κ. Δούρο, στο αμέσως επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο “να υπάρξει
ενημέρωση του σώματος, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να καταλάβουν ποια είναι η
συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στην Περιφερειακή Αρχή ή ποια είναι η συμπεριφορά
της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη”.

Η κα Μπατζελή για το συγκεκριμένο θέμα δήλωσε πως ως Παράταξη “κατακρίνουν την
συμπεριφορά αλλά και την αιφνίδια παρουσία των προσφυγόπουλων σε ένα ξενοδοχείο, το
οποίο πήρε άδεια νερού και ρεύματος μόλις δύο ημέρες πριν, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει στην
ουσία τόσο ασυνεννοησία όσο κοινός και υπόγειος τρόπος διαχείρισης των μεταναστών των
προσφύγων, της διάχυσης των προσφύγων από την Μόρια και την Σάμο στην Ηπειρωτική
Ελλάδα”. Αναφορικά με την συμπεριφορά των συμπολιτών της, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι
της “προκάλεσε δέος, φόβο, και ντροπή”.

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 νέων μαθητικών δρομολογίων διετούς διάρκειας (2020-2021 &
2021-2022), στα πλαίσια του Β΄ Δυναμικού Συστήματος Αγορών της αριθμ. 90209_2410/20-5-
2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δ.Σ.Α., για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας
Εκπαίδευσης», χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης για την
εκτέλεση νέων μαθητικών δρομολογίων, όπως αυτά προέκυψαν με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς. Συνεπώς, απαιτείται νέα διαγωνιστική διαδικασία, ενώ δεν υπάρχει το
χρονικό περιθώριο για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 7.558.624,55 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Αριθμ. Διακήρυξης
αριθ. 90209_2410/20-5-2020).

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην σπουδαιότητα συμμετοχής ενός οικονομικού
φορέα σε επικείμενη νέα διαγωνιστική διαδικασία. Συνεπώς, δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο
για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών επί της αριθμ. 1ης Πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.).

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία της 1ης
Πρόσκλησης ΔΣΑ βρίσκεται στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης των
προσωρινών μειοδοτών. Ως εκ τούτου, πρέπει το συντομότερο δυνατόν να προχωρήσει στην
αποσφράγισή τους και δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για λήψη απόφασης στην επόμενη
συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των πρακτικών 10 & 12 της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την «Μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας,
τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%,
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30% (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-
2020).

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στη φύση του και στο γεγονός ότι η εν λόγω
διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προχωρήσει όσο το δυνατόν συντομότερα.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1230

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό και στα τέσσερα έκτακτα θέματα.
Δικαιολογώντας την ψήφο του, ανέφερε ότι “η έλλειψη συντονισμού και ενιαίου τρόπου
αντιμετώπισης του ζητήματος των μαθητικών μετακινήσεων δημιούργησε μια εικόνα
εντυπωσιακής πολυπλοκότητας, που δεν επιτρέπει κανέναν ουσιαστικό έλεγχο. Στο εξής δεν
θα αποδεχτούν ως Παράταξη καμιά συζήτηση, αν δεν εντάσσεται σε ενιαία μέθοδο που θα
χρησιμοποιούν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες”.

Ο κ. Δούρος, τυπικός στη θέση που κράτησε και σε προηγούμενες συνεδριάσεις όσον
αφορά στα μαθητικά δρομολόγια, δήλωσε πως ψηφίζει λευκό και στα τέσσερα θέματα,
“επειδή αυτά έρχονται κατά την εκτίμησή του πολύ διαφορετικά από ότι έχουν συζητήσει, με
εμφανείς αστοχίες και έλλειψη συντονισμού”.

Η κα Μπατζελή δήλωσε πως “δεν χρειάζεται να επαναλάβει τη θέση και την κριτική
που έχει κάνει για τα μαθητικά δρομολόγια και ιδιαίτερα για την Βοιωτία”.

Σχετικά με τα έκτακτα 1, 2 και 3 περί μαθητικών δρομολογίων, ζήτησε να αναβληθεί η
ψηφοφορία τους μέχρι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας προσκομίσουν στοιχεία που
αφορούν:

- Ποια δρομολόγια προτείνονται;
- Πώς θα καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση δρομολογίων απομακρυσμένων περιοχών, διότι με
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το οικογενειακό επίδομα δεν επιλύονται τα ζητήματα της μεταφοράς, για το οποίο υπάρχει και
κοινωνική ευαισθησία;

- Να αναφερθεί πού έχουν έδρα ως taxi και ποια δρομολόγια παίρνουν.
- Στοιχεία για την αποχώρηση Μεϊδάνη και αντικατάστασή του με Τσότρα, ποια ήταν η

έκπτωση του κου Μεϊδάνη, αν αλλάξει ο Προϋπολογισμός και αν μέρος των δρομολογίων
γίνεται με taxi,να εξεταστεί η έδρα του νέου μειοδότη.

- Επίσης, να διορθωθεί η παρ.12 της εισήγησης του 3ου εκτάκτου και να τονισθεί ότι η
διόρθωση πρακτικών έγινε με την 33η ΟΕ.

Τόνισε δε, για άλλη μια άλλη φορά, ότι “δεν υπάρχει πληρότητα στις εισηγήσεις, δεν
μπορούν να βρουν τα αναφερόμενα έγγραφα και δεν υπάρχει ενιαία διαγωνιστική διαδικαστική
σε όλες στις Περιφερειακές Ενότητες”.

Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων και του έλεγχου της διαδικασίας, δήλωσε πως
ως Παράταξη ψηφίζουν λευκό.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως και η δική του Παράταξη ψηφίζει λευκό, με
σεβασμό στην αγωνία των μαθητών για ασφαλή μετακίνηση και όχι τόσο στις προσπάθειες
που καταβάλλονται από την πλευρά των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ο κ. Σιαλμάς συμφώνησε ότι “στο θέμα των μαθητικών δρομολογίων δεν υπάρχει
ολοκληρωμένη διαχείριση όπως θα έπρεπε, δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τους μαθητές
που μετακινούνται. Συνεχίζεται ένα σύστημα που υπήρχε και πριν, χωρίς να γίνουν οι
αναγκαίες βελτιώσεις”. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα το ψηφίσει, θεωρώντας ότι “το θέμα αυτό έχει
τελειώσει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο”.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση νέων μαθητικών δρομολογίων διετούς διάρκειας (2020-2021 &
2021-2022), στα πλαίσια του Β΄ Δυναμικού Συστήματος Αγορών της αριθμ. 90209_2410/20-5-
2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δ.Σ.Α., για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας
Εκπαίδευσης», χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 195163/5150/24-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Χρονάς, Δούρος, Μπατζελή και Αναγνωστάκης δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό,
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Συγκεκριμένα, η κα Μπατζελή ανέφερε πως σε αυτό το πρώτο θέμα “τα νέα
δρομολόγια που προτείνονται είναι ελάχιστα μπροστά στις πραγματικές ανάγκες των μαθητικών
δρομολογίων και αυτό το οποίο πληροφορούνται είναι ότι, ενώ υπάρχουν αιτήματα από
οικογένειες και παιδιά και μαθητές, η απάντηση της Περιφέρειας είναι ότι θα τους δώσουν το
οικογενειακό επίδομα. Πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί οι άγονες γραμμές είναι πολλές και τα
δρομολόγια ανεπαρκή”.

Η ίδια θα ψηφίσει λευκό, με σεβασμό απέναντι στους ίδιους τους μαθητές και τους
γονείς τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τα νέα μαθητικά δρομολόγια [ΝΕΟ 1, ΝΕΟ 2, ΝΕΟ 3, ΝΕΟ 4] διετούς

διάρκειας (σχ. έτη 2020-2021 & 2021-2022), στα πλαίσια του Β΄ Δυναμικού Συστήματος
Αγορών και σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ:
20PROC006733460) Διακήρυξης Δ.Σ.Α., για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, συνολικού
προϋπολογισμού 61.262,75 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης
28%), όπως αυτά προέκυψαν κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με το
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έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης και τον επισυναπτόμενο σε αυτό πίνακα, που
αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1231

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 7.558.624,55 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Αριθμ. Διακήρυξης
αριθ. 90209_2410/20-5-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 197454/5206/25-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Χρονάς, Δούρος, Μπατζελή και Αναγνωστάκης δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό,
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σε αυτό το θέμα η κα Μπατζελή έκανε αρκετές διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με το
δρομολόγιο που εκτελεί ο κ. Ξυρογιάννης, το μέσο που χρησιμοποιεί κ.α., ζητώντας
μεγαλύτερη ανάλυση του διαγωνισμού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Το υπ’ αριθμ. 3/24-09-2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής

διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
συνολικού προϋπολογισμού 7.558.624,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
δικαιωμάτων προαίρεσης 28%», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη
συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε
ευρώ(€)], που αφορά στην αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής στον εν θέματι διαγωνισμό.

2. Την αποδοχή και την εγγραφή του αναφερόμενου οικονομικού φορέα στο Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

α/α Προμηθευτής Αριθμός απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 191944 23/09/20 15:18

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος οικονομικός φορέας, όπως προκύπτει και από το
σκεπτικό του ανωτέρω πρακτικού, υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
και τους όρους της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1232

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών επί της αριθμ. 1ης Πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
197456/5207/25-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
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την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Χρονάς, Δούρος, Μπατζελή και Αναγνωστάκης δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό,
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σε αυτό το θέμα η κα Μπατζελή εξέφρασε αρκετές επιφυλάξεις και ζήτησε περαιτέρω
διευκρινίσεις από την υπηρεσία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3/23-09-2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής

διενέργειας/αξιολόγησης για την αριθμ. 148346_3886/27-7-2020 1η Πρόσκληση Υποβολής
Προσφορών «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για
τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022», στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική
άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά δρομολόγιο, που
αφορά στην αποδοχή αίτησης παραίτησης του προσωρινού μειοδότη ΜΕΪΔΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από τα τμήματα 45 και 46, με ταυτόχρονη κατάπτωση της
εγγυητικής συμμετοχής του (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ως προς τα παραπάνω τμήματα (ποσό
189,60 € για το τμήμα 45 & ποσό 138,99 € για το τμήμα 46), καθώς σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης, παρ. 4.3.1.2. .. “η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής...”.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από την Π.Ε. Βοιωτίας, για τα τμήματα 45 και 46, τον οικονομικό
φορέα “ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ε.Ε”, ο οποίος έχει προσφέρει:
 Για το τμήμα 45: ποσοστό έκπτωσης 7% και τιμή 100,76 €
 Για το τμήμα 46: ποσοστό έκπτωσης 7% και τιμή 73,86 €

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5.3 της
διακήρυξης, που θα υποβάλει ο ανωτέρω φορέας “ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ε.Ε” (προσωρινός
ανάδοχος) ηλεκτρονικά μέσω συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης, η οποία θα του σταλεί από το τμήμα
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1233

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των πρακτικών 10 & 12 της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την «Μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας,
τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%,
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30% (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-
2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
1977715/5961/28-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Χρονάς, Δούρος, Μπατζελή και Αναγνωστάκης δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό,
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
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1. Τα υπ’ αριθμ. 10/21-09-2020 & 12/23-09-2020 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών για την «Μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46 €, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 30%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από
οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά
δρομολόγιο της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που αφορούν στην
αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στον εν θέματι διαγωνισμό.

2. Την αποδοχή και την εγγραφή του αναφερόμενου οικονομικού φορέα στο Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός
απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΙΟΣ 191115 14/09/2020, 14:04:00

2 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 190886 19/09/2020, 11:01:49

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, όπως προκύπτει και από το σκεπτικό
του ανωτέρω πρακτικού, υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους
όρους της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1234

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 34/22-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 34/22-09-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1235

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, μετά το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 147291/2225/24-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
148427/653/22-09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως Παράταξη, αναφέροντας πως
“πρόκειται για τον έλεγχο ασφαλιστηρίων στο πλαίσιο της σύμβασης, για την εκτέλεση του
έργου: “Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας”. Συγκεκριμένα ζητείται να εξετασθεί,
εάν το ασφαλιστήριο που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων…”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Πηνελόπη

Γιαννιώτη του Χρήστου, [Α.Μ. Δ.Σ. Καρπενησίου: 31], κάτοικο Καρπενησίου, επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως, αρ. 5, η οποία, 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 το εάν το ασφαλιστήριο που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρεία
“ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.” πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22 της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου: “Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε.
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Ευρυτανίας”.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320 €
συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 396,80 €, η οποία
προκύπτει ως εξής:

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1236

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη συνδρομή της Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με
την παραχώρηση ακινήτων των Κήπων Αλιάρτου και ενός ακινήτου στον Ορχομενό.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
187819/759/22-09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “οι Κήποι Αλιάρτου αποτελούσαν την κατοικία των Άγγλων
που διαχειρίζονταν την Κωπαΐδα, σύμφωνα με την αποικιοκρατικού χαρακτήρα σύμβαση της
εποχής, που είχε αποδεχτεί το ελληνικό δημόσιο. Ανήκαν στο Οργανισμό Κωπαΐδας και
μεταβιβάστηκαν στην Περιφέρεια μετά την διάλυση του Οργανισμού. Το συγκεκριμένο θέμα είχε
τεθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση, όπου είχαν τοποθετηθεί σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ως
εξής: «Δεχόμαστε να παραχωρηθούν οι κήποι στον Δήμο Αλιάρτου, μόνο για χρήση, υπό τις
προϋποθέσεις:

 Να μην αλλάξουν οι χρήσεις της γης.
 Να μην χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίησή τους Συμπράξεις με τον Ιδιωτικό τομέα,

ΣΔΙΤ.
 Να μην οργανωθούν δραστηριότητες, που εμπορευματοποιούνται».

Κατά την εκτίμησή τους “δεν χρειάζεται γνωμοδότηση, αν μελετήσει η υπηρεσία την
απόφαση του Υπουργείου για την Διάλυση του Οργανισμού της Κωπαΐδας”.

Σε αυτή τη λογική, καταψηφίζουν την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Λουκά

Καρρά του Ιωάννη, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 186], κάτοικο Λιβαδειάς, επί της
οδού Σπυρίδωνος 3, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να διερευνήσει τη νομική κατάσταση των
προς παραχώρηση ακινήτων και να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια στην Π.Ε. Βοιωτίας
ως προς τη σύνταξη των συμβάσεων παραχώρησης, που θα υπογραφούν και τους όρους που
θα περιέχουν.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, κατ’ εξαίρεση της υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1040
€ συν ΦΠΑ 24% (= 249,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.289,60 €, η οποία
προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δώδεκα (12) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 960 €,
λόγω της φύσης του ζητήματος, του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος
δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα, καθώς και
τον χρόνο που θα αφιερώσει με επισκέψεις σε υποθηκοφυλακεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των εμπλεκομένων Δήμων.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1237

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της προσφυγής του Κωνσταντίνου Ντριβαλά
και του Ευαγγέλου Καρανάσιου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
161735/671/22-09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για προσφυγή που αφορά στην καθορισθείσα
τιμή αποζημίωσης για αγροτεμάχια, που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του αρδευτικού
έργου στην Ανατολική Βίστριζα. Ως Παράταξη δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση. Υπενθύμισε,
ωστόσο, πως “είναι σε εκκρεμότητα η ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής για την πορεία
των έργων στην Βίστριζα, αλλά και για όσα σχεδιάζει η τεχνική υπηρεσία για τον χώρο που
καταλείπει η εκτροπή του ποταμού”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Δημήτριο

Κουρδή του Ελευθερίου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 397], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη Αγγελή,
αρ. 32, ο οποίος έχει χειριστεί στο παρελθόν την εν λόγω υπόθεση και να την εκπροσωπήσει
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 8ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 11 Αυγούστου 2020 και με αριθμό
δικογράφου 823/Ασφ/289/20 προσφυγή του Κωνσταντίνου Ντριβαλά και του Ευαγγέλου
Καρανάσιου, συντάσσοντας προτάσεις/σημείωμα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 476 €
συν ΦΠΑ 24% (= 114,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 590,24 €, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 236 € [134€ παράσταση συν 102 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 3 =] 240€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1238

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του
Δημητρίου Μπλάνη κλπ (συν.4)].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
78542/392/22-09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για την ανάκληση αποφάσεων, που αφορούν
στην άδεια λειτουργίας μικτού πρατηρίου καυσίμων, επικαλούμενοι κληρονομικών
δικαιωμάτων”, δηλώνοντας πως ως Παράταξη δεν έχουν αντίρρηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευάγγελο

Ταραρά του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 107], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου αρ. 5, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές
Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 8ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 17 Μαρτίου 2017 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ114/ 2 Μαΐου
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2017 Αίτηση Ακύρωσης που άσκησε ο Δημήτριος Μπλάνης κλπ (συν. 4), συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση
του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1239

ΘΕΜΑ 6ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον δικηγόρο Ιωάννη Ευταξία σχετικά με το ποσό
της αμοιβής του, για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” ενώπιον του
Αρείου Πάγου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
111766/520/22-09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για νόμιμη αμοιβή που δεν μπορεί να καταβληθεί,
διότι εκ παραδρομής δεν αναφερόταν στο διατακτικό της απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής”, δηλώνοντας πως ως Παράταξη δεν έχουν αντίρρηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αίτηση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, όπως αυτή

διατυπώθηκε στην με αριθμό αριθμό πρωτοκόλλου 111766/520/15 Ιουνίου 2020 αίτηση του
δικηγόρου Ιωάννη Ευταξία προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με την καταβολή του
ποσού που αντιστοιχεί στη νόμιμη αμοιβή του, ήτοι ποσό 1.551,24 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1240

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
και μεταφορά άλατος για εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
της Π.Ε Φωκίδας, περιόδου 2020», συνολικού προϋπολογισμού 73.999,84 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
192515/3231/21-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και μεταφορά

άλατος για εργασίες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε
Φωκίδας, περιόδου 2020», συνολικού προϋπολογισμού 73.999,84 € με ΦΠΑ και

β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1241
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
χορτοκοκοπτικού βραχίονα», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138423/3656/22-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας 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 διαγωνισμού για την «Προμήθεια χορτοκοκοπτικού

βραχίονα», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
κόστους - ποιότητας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Βοιωτίας Κ.Α.Ε. 9581 του ΕΦ
05.071.

β) Τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο
σχέδιο.

2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ως υπηρεσία επίβλεψης,
παρακολούθησης και παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1242

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2020” της Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 69.967,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 190967/2845/18-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/16-09-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2020” της Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 69.967,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την επιχείρηση «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-ΑΕ», με
προσφερόμενη τιμή 62.024,80 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1243

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών
όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στην εξέταση της
ένστασης της εταιρείας “ANACO Systems Division” κατά της με αριθμ. Πρωτ. Οικ.:
180374/5490/08-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007282574) Διακήρυξης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου
Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
192648/5860/21-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης αναφέρθηκε στην ένσταση της εταιρείας, η οποία ούτε λίγο ούτε
πολύ μίλησε για φωτογραφικούς όρους του διαγωνισμού, για αδιαφανείς διεργασίες και
ανήθικη συμπεριφορά. Στη βάση αυτή, ζήτησε μια πειστικότερη απάντηση για την απόρριψη
της ένστασης και πρότεινε να ερευνήσουν περισσότερο την ουσία του θέματος.
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “από το πρακτικό φαίνεται πως η ένσταση απορρίφθηκε σαν
εκπρόθεσμη… Δεν γίνεται καμιά κουβέντα, όμως, για την ουσία της καταγγελίας, πως η τεχνική
περιγραφή δηλαδή του διαγωνισμού είχε φωτογραφικά στοιχεία…”.

Σε αυτή την βάση, ζήτησε να αναβληθεί το θέμα και να επανέλθει με την γνώμη της
Επιτροπής για την ουσία των καταγγελιών.

Ομοίως, οι κ.κ. Μπατζελή και Δούρος ζήτησαν την αναβολή του θέματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση και πρόταση του Αντιπροέδρου για αναβολή του
θέματος, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος για περαιτέρω ενημέρωση επί των

τεχνικών προδιαγραφών του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1244

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη
και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου
μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με
ΦΠΑ, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189581/5777/17-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “ως Παράταξη θεωρούν ότι μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί
να ασκηθεί από καλά εξοπλισμένη και στελεχωμένη δημόσια υπηρεσία...”

Σε αυτή την βάση, καταψηφίζουν την πρόταση για ιδιώτη μετά από διαγωνισμό.

Ο κ. Βουρδάνος επισήμανε την έλλειψη προσωπικού και διαβεβαίωσε ότι “οι
υπηρεσίες θα είναι συντονισμένες, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του έργου.
Ωστόσο, η πορεία και τα αποτελέσματα θα ξαναέρθουν σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής,
ώστε να έχουν τα πορίσματα, την αποτελεσματικότητα και το πού βαδίζουν την επόμενη μέρα”.

Η κα Μπατζελή δήλωσε πως ως Παράταξη ψηφίζουν την εισήγηση, διότι “εκτιμούν ότι
είναι απαραίτητο να υπάρχει εξέλιξη, τεχνική και επιστημονική στην καταπολέμηση των
ασθενειών. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυτού θα κριθεί από την διασπορά των
αποτελεσμάτων και την προσαρμογή των εργοληπτών και των αρμόδιων υπηρεσιών στα νέα
δεδομένα πρόληψης, καταπολέμησης. Θα παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό και την
υλοποίηση του έργου”.

Ο κ. Δούρος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι έχει κάποιες ενστάσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) Τη διενέργεια συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη και

εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού
υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

β) Τους όρους της σχετικής διακήρυξης 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 1245
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσιών για μίσθωση μηχανημάτων, για επεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας»,
συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
193970/3247/22-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για

μίσθωση μηχανημάτων, για επεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας», Π.Ε. Φωκίδας,
συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ και

β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1246

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας για δύο έτη»,
προϋπολογισμού 188.092,82 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ)
193230/5097/22-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης εργαζομένων. Είναι
μορφή ιδιωτικοποίησης…”.

Σε αυτή τη βάση καταψηφίζουν ως Παράταξη την εισήγηση, αντιπροτείνοντας “καλά
εξοπλισμένη και στελεχωμένη δημόσια υπηρεσία…”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) Τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή

υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας, για δύο (2) έτη, συνολικού
προϋπολογισμού 188.092,82 € με ΦΠΑ (151.687,76 € άνευ ΦΠΑ 24%, ΦΠΑ: 36.405,06 €).

Η σχετική πίστωση του εν λόγω Π/Υ διαμορφώνεται, ως εξής:
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας: ΚΑΕ 0839:

 Για το έτος 2020 (Νοέμβριο-Δεκέμβριο), ποσού 15.674,40 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%)

 Για το έτος 2021, ποσού 94.046,42 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 Για το έτος 2022, ποσού 78.372,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

β) Τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης

Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1247

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και Αρδευτικού
Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ)
190802/5018/18-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως Παράταξη διαφωνούν “με τον τρόπο που διαχειρίζεται η
Περιφέρεια το ζήτημα της άρδευσης της Κωπαΐδας… Για λόγους, όμως, ίσης μεταχείρισης δεν
αρνούνται την αποστολή των συγκεκριμένων βεβαιωτικών σημειωμάτων”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τα βεβαιωτικά σημειώματα που έχουν εκδοθεί από 1/01/2020 έως και

31/08/2020 σε λογαριασμούς του πάγιου και Αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου, Π.Ε.
Βοιωτίας. Η έκδοση αυτών έχει πραγματοποιηθεί για αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί κατά
τις καλλιεργητικές περιόδους 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019 και συνεπώς δεν είχαν
βεβαιωθεί οφειλές.

Τα βεβαιωτικά σημειώματα αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΩΠΑIΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-08-2020

Α/Α Υπόχρεος Διπλότυπο Αιτιολογία Σύνολο
1 ΜΑΣΤΟΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α10 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ

ΚΑΣΤΡΟΥ Α) 362 ΚΑΙ Β) 363 0,860 ΣΤΡ. ΚΑΙ 1,336 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

8,78

2 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α11 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 376 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ (1,399 ΣΤΡ.)

13,99

3 ΖΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α14 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 247
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 (0,494ΣΤΡ.)

4,45

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ

Α17 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 42 ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ (5,591 ΣΤΡ.)

55,91

5 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Α20 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 91
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡ
356

26,62

6 ΚΑΒΑΛΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Α21 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 298 ΑΓ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (0,539 ΣΤΡ.)

4,85

7 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ
ΕΥΣΤΑΘ

Α23 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
1534 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ( 0,165 ΣΤΡ. 0,165 ΣΤΡ. 0,184 ΣΤΡ.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ , ΔΕΝ ΕΧΕΙ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

4,64

8 ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ

Α25 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 168 ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡ 368/20

11,03

9 ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Α26 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ Α)1427 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Β) 494 ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΡ 6766/19

285,79

10 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Α29 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 187 ΜΑΖΙΟΥ (0,704 ΣΤΡ.)

7,04

11 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞ

Α30 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
30, 31, 32, 33, 34, ΕΛΙΚΩΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ 400/20

40,25

12 ΡΑΧΟΥΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ

Α33 ΠΛΗΡΩΜΗ 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 535
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ(0,171 ΣΤΡ. 0,184 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

2,28

13 ΝΙΑΧΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Α36 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
53 ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΝΙΑΧΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΡ 6779/19

27,73

14 ΖΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α38 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
329 ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡ
486/20

11,30

15 ΔΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ Α39 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 2024 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (4,398 ΣΤΡ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡ 484/20

17,59

16 ΘΩΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ Α43 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 247 ΚΑΡΥΑΣ (0,214 ΣΤΡ.)

1,93

17 ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α45 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ Α) 253 ΚΑΙ
Β) 332 ΒΑΓΙΩΝ (0,091 ΣΤΡ. ΚΑΙ 0,574 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΜΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡ

6,56

ΑΔΑ: ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ
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6761/19

18 ΑΙΣΩΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α49 ΠΛΗΡΩΜΗ( ΑΠΟ ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 291 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΣΩΠΟΥ ΑΙΚ ΠΡ 582/20

12,72

19 ΧΑΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Α51 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 615 ΒΑΓΙΩΝ ΓΙΑ
2018 (1,250 ΣΤΡ.) ΚΑΙ 2019 (1,250 ΣΤΡ)

10,00

20 ΠΟΤΑΜΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Α55 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α) 200 ΚΑΙ Β) 207 ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΡ 640/20

103,90

21 ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α56 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 223 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡ 6626/19

16,75

22 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΓΛΑΙΑ Α59 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Α) 158 (1,108 ΣΤΡ. ΚΑΙ Β) 165 (0,648 ΣΤΡ.)
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΡ 638 ΚΑΙ 639 /20

17,56

23 ΒΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α63 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 254 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘ ΠΡ 479/20

51,13

24 ΝΙΑΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α65 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 131
ΚΑΡΥΑΣ (0,735 ΣΤΡ.)

6,62

25 ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α66 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ ΠΑΥΛΟΥ Α) 617 ΚΑΙ Β) 618 ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΡ
736/20

28,93

26 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α67 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 103 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ 727/20

56,41

27 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Α68 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α) 277 Β)290 ΚΑΙ 115Ε ΜΟΝΟ ΓΙΑ
2015 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΑ 16 17 18 ΚΑΙ 19 /ΑΙΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ351/20

44,52

28 ΛΕΤΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α70 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΑΓ
ΤΡΙΑΔΑΣ Α) 256 (0,677 ΣΤΡ. ΚΑΙ Β) 257 ( 1,289 ΣΤΡ.)
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΛΕΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ 5227/19

17,69

29 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ

Α71 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΒΑΓΙΩΝ Α)
737 (0,754 ΣΤΡ.) Β) 370 (0,769 ΣΤΡ.) ΚΑΙ Γ) 371 (0,016
ΣΤΡ.) ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡ 6525/19 6523/19 ΚΑΙ
829/20

15,39

30 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Α73 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 439 ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ (0,908 ΣΤΡ. 0,905 ΣΤΡ. 0,959
ΣΤΡ. 1,082 ΣΤΡ. 1,030 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ/ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ
697/20

29,32

31 ΝΤΑΜΣΑ
ΘΕΟΦΑΝΩ

Α75 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ
ΠΑΥΛΟΥ Α) 351 (0,717 ΣΤΡ. ΚΑΙ Β) 352 (0,869 ΣΤΡ.)

15,86

32 ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α76 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 145 ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ (0,847 ΣΤΡ. 0,865 ΣΤΡ.
0,897 ΣΤΡ. 0,718 ΣΤΡ. 0,718 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡ 827/20

36,40

33 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α80 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 242 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ( 1,080 ΣΤΡ. 0,747 ΣΤΡ.
0,779 ΣΤΡ. 9,227 ΣΤΡ. 0,662 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

112,45

34 ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α82 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 284 (0,838 ΣΤΡ. 0,833 ΣΤΡ. 6,419 ΣΤΡ.
ΟΛΟΣ 1,003 ΣΤΡ. 6,419 ΣΤΡ. ΟΛΟΣ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 583/20 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

109,19

35 ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α84 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΟΥΚΛΗΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 170(0,953 ΣΤΡ. 0,955 ΣΤΡ.
1,023 ΣΤΡ. 1,131 ΣΤΡ. 1,131 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

18,86

36 ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α91 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
68 ΥΨΗΛΑΝΤΗ (0,483 ΣΤΡ. 0,243 ΣΤΡ. 0,269 ΣΤΡ.
0,767 ΣΤΡ. 0,767 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ/ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ
ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΡ 6753/19

9,16

37 ΠΑΝΤΑΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Α100 ΠΛΗΡΩΜΗ 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 445
ΠΑΥΛΟΥ (1,102 ΣΤΡ. 1,102 ΣΤΡ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

13,02

ΑΔΑ: ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ
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38 ΒΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α102 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΛΟΕΝΤΑΡΙΟΥ Α) 50 ΚΑΙ Β) 51 / ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΡ 6429/19 ΑΠΟ
ΜΑΡΑΘΙΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

80,35

39 ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝ Α103 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α) 1599 ΚΑΙ Β) 1600 ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΕΡ ΜΕ ΠΡ
1305 ΚΑΙ 1306 /20

22,16

40 ΖΑΝΝΙΑ ΜΑΡΙΑ Α106 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
866 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ(0,811 ΣΤΡ. 0,147 ΣΤΡ. 0,081 ΣΤΡ.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ. 0,152 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡ 899 ΚΑΙ 900 /2020

10,72

41 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

Α108 ΠΛΗΡΩΜΗ 17 ΚΑΙ 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α) 9 (0,724 ΣΤΡ. 5,400 ΣΤΡ. ΟΛΟΣ) ΚΑΙ Β)
10 (1,934 ΣΤΡ. 4,867 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

129,25

42 ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α110 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ Α) 71 ΚΑΙ Β) 73 ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΟΛΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡ 1319

53,57

43 ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

Α114 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 365 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (0,941 ΣΤΡ. 0,591 ΣΤΡ.
0,365 ΣΤΡ. 0,592 ΣΤΡ. 0,592 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡ
1413/20

27,77

44 ΧΑΤΖΗΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α116 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΒΑΓΙΩΝ Α)
743 (2,014 ΣΤΡ.) ΚΑΙ Β) 679 (0,389 ΣΤΡ.)

9,62

45 ΣΑΛΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Α118 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 240 ΜΑΖΙΟΥ (0,681 ΣΤΡ. 0,682 ΣΤΡ. 0,698
ΣΤΡ. 0,615 ΣΤΡ. 0,567 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΒΛΕΠΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΛΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΡ 1320/20

23,28

47 ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α120 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
677 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (0,498 ΣΤΡ. 0,279 ΣΤΡ. 0,336
ΣΤΡ. 0,336 ΣΤΡ. 0,336 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΡΒΟΥΝΗ Γ ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Κ ΜΕ ΠΡ 1432/20

16,05

48 ΓΟΥΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Α122 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 248 ΑΓ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (0,235 ΣΤΡ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΓΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕ ΠΡ 1485/20

2,12

49 ΚΟΥΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α124 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΑΚΟΝΤΙΟΥ Α) 31 (0,430 ΣΤΡ. ) Β) 30 (0,273
ΣΤΡ.) Γ) 32 (0,193 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΟΥΝΙΟΥ /19

8,96

50 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α125 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 389 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ(1,109 ΣΤΡ. 1,086 ΣΤΡ.
0,932 ΣΤΡ. 0,932 ΣΤΡ. 0,932 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ ΠΑΝ ΠΡ 1519

49,91

51 ΑΔΑΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α128 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
560 ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ (0,535 ΣΤΡ. 0,534 ΣΤΡ. 0,602 ΣΤΡ.
0,708 ΣΤΡ. 0,708 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΑΙΤΗΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ ΠΡ 1517/20

21,58

52 ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α132 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
217 ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (1,037 ΣΤΡ. 1,021 ΣΤΡ. 0,898 ΣΤΡ.
0,796 ΣΤΡ. 0,986 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

39,76

53 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α134 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 124 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (0,334 ΣΤΡ.) ΑΠΟ 2015
ΕΩΣ ΚΑΙ 2018 ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ

3,34

55 ΒΑΛΜΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Α137 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Α) 96 ΚΑΙ Β)
97 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡ /1526-20

26,07

56 ΜΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α143 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 83 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΝΤΕ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ 2207

37,81

57 ΚΟΛΙΟΥΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Α149 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Α) 42 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ 17 18 ΚΑΙ 19) ΚΑΙ Β) 66
(ΓΙΑ 15 16 17 18 19 )

25,96

58 ΔΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α154 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α)
270 (ΓΙΑ 15 16 17 18 19) ΚΑΙ Β) 271(ΓΙΑ 15 16 17 18 19)
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡ
2348/20 ΚΑΙ ΔΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡ2347/20

52,40

ΑΔΑ: ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ
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60 ΠΟΚΚΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Α161 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 1102 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ .ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΥΖ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΠΡ
5575/19

2,60

61 ΡΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Α163 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 513 ΚΑΙ 516 (ΒΛΕΠΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΟΑ
23/09/2019 ΠΡ 12021)

126,18

62 ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α165 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 72
ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΥΛΑ ΚΩΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡ
2467/20

13,33

63 ΓΚΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δ829 ΠΟΣΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ
ΤΗΣ OTS ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ /ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

46,95

66 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Α174 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 46
ΜΑΖΙΟΥ ΓΙΑ (15 16 17 18 19 ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΖ ΛΟΥΚΑ ΚΕΦΑΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ
2543/20

17,09

68 MEHMETAJ SHEFIT Α178 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 355
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΓΙΑ 2019 (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΒΣ 165 ΣΥΝ ΔΕ Α
431 ΤΟΥ 2019)

3,70

69 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Α179 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 124
ΛΑΡΥΜΝΑΣ (ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019) ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ
2775/20

7,34

70 ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α182 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 517 ΒΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΝΟΥ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΠΡ 2534 ΚΑΙ
2535 /20

11,22

71 ΜΕΓΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α186 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ 518
ΚΑΙ 519 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΡ
2815/20

163,64

72 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ

Α190 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ( ΣΑΑΚ ΕΛΙΚΩΝΑ) Α) 182
ΚΑΙ Β) 197 ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡ Γ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ 2940/20

54,89

73 ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΑ
ΚΑΣΤΡΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

Α192 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
609/610/611/614/615/616/622/657/658/663/664/665/666/
667 ΟΛΑ ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ
ΤΑΟΑ ΠΡ 4793/10-06-20

792,98

74 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ
ΦΡΑΓΚΩ

Α194 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ
ΠΑΥΛΟΥ Α) 73 ΚΑΙ Β) 120 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ
2945

12,71

75 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ

Α195 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 147 ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ
3096

157,38

76 ΖΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ Α197 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 223 ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΗΡ ΙΩΑΝΝΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ
ΠΡ 1618/20

170,38

77 ΦΟΥΝΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α200 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 203 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΦΟΥΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡ 3130/20

236,00

78 ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ Α201 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 129 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡ 3132

77,10

79 ΡΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Α206 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ 513 ΚΑΙ
516 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΡΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡ 3157/20

2,87

80 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Α208 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 357 ΘΕΣΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΑΡΘΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΡ 3101/20

30,02

81 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Α209 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 216 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΜΠΕΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ ΠΡ 3183/20

54,50

82 ΖΑΡΙΦΗ ΛΟΥΚΙΑ Α213 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 366 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡ 637/19

2,12

83 ΛΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α215 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 41 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ ΧΗΡ Σ ΜΠΟΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΠΡ 3218

22,40

ΑΔΑ: ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ
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84 ΝΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α216 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 380 ΘΕΣΠΙΩΝ
ΓΙΑ 2017 2018 ΚΑΙ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΟΑ
ΤΗΣ ΝΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

107,30

85 ΜΠΟΥΖΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α220 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
73 ΣΑΑΚ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡ
3289

8,24

86 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

Α223 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 389 ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΙΝΙΩΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΠ 3305/20

23,41

87 ΤΣΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α229 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 69 ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ
ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2018 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΟΑ
/ΑΡ ΠΡΩΤ 12021/23-09-19

160,50

88 ΒΑΛΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α230 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 140
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΟΑ ΒΑΛΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΡ 14576/14/11/19

86,09

89 ΒΑΛΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α231 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 140
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΛΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΤΑΟΑ ΠΡ
2709/17/03/20

126,09

90 ΠΕΠΠΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α233 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 2018 ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ 27,28,29 ΣΑΑΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΟΑ ΠΡ654 06-02-2020

445,71

91 ΚΥΡΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α238 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 550 ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΓΙΑ 15 16 ΚΑΙ 17 ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΡΟΥΣΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΡ 3416/20 (ΓΙΑ 18 ΚΑΙ 19 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΗΛΩΤΟ )

4,92

92 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α240 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 881 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘ.
ΠΡ 6103/19

203,64

93 ΦΑΛΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α241 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 553 ΜΟΝΟ ΓΙΑ 2019 ΚΑΙ 554 ΓΙΑ 2015
ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΦΑΛΑΡΗ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ 3481/20

47,36

94 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α243 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
1396 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΗΛΩΤΟ ΓΙΑ 2015
ΕΩΣ ΚΑΙ 2018) ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ Ι. ΖΟΥΦΙΟΥ
ΠΡ 3482/20

2,85

95 ΔΑΔΙΤΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-
ΛΕΩΝΙΔΙΑ

Α244 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α) ΚΛ 550
(ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019) Β) ΚΛ 1395 (ΜΟΝΟ 2019) Γ)
ΚΛ 1397 (ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019) ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΔΑΔΙΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΡ 3488/20

312,23

96 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α248 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ 903 ΚΑΙ 902 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ. ΒΛΕΠΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡ 4077/20

88,42

97 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α249 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 184
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡ 6018/19 (ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ
ΚΑΙ 2018 ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ)

3,52

98 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ

Α253 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 18 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡ
4078/20

16,51

99 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ

Α254 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ 283, 286,367,287 ΚΑΙ 285 ΣΑΑΚ ΕΛΙΚΩΝΑ
ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡ 4100/20

96,57

100 ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α257 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 111 ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ
2015 ΚΑΙ 2019 ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΒΒΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΗΣ ΠΡ 4088/20

23,13

101 ΓΚΑΦΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Α259 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ 8 ΚΑΙ 15
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΒΛΕΠΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΚΑΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ
4089/20

69,62

102 ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Α260 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 349 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΡΑΤΖΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ 1518/20

11,15

103 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ Α263 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 1233
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2018 ΒΛΕΠΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΤΑΟΑ ΠΡ9769/29-07-2019

24,27
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104 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Α266 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΓΙΑ 15 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΚΛ
41 ΣΑΑΚ ΜΑΖΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ 4079

31,05

105 ΤΑΤΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Α267 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
104 ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΤΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΤΑΟΑ ΠΡ 6773/26-
06-20

37,84

106 ΚΑΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α268 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 22
ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΚΑΤΗ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡ 4130/20

389,01

107 ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α271 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 114 ΠΕΤΡΑΣ
ΑΠΟ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ 4087/20

49,57

108 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Α274 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 169 ΣΑΑΚ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝ ΠΡ 4241/20

20,70

109 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α275 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ Α) 1567 Β) 1568 Γ) 1569 ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡ
4111 4112 4113 ΤΟΥ 2020

75,67

110 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ

Α277 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΗΡΩΝ Α) 1780 ΚΑΙ Β) 1472 ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ 4144/20

58,79

111 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Α278 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
93 ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ( ΣΤΡ.8,296 ΣΤΡ.) ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ ΠΡ 4271/20 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΟΑ ΑΡ ΠΡ.
15290/19

414,80

112 ΚΟΤΣΙΚΟΝΑΣ
ΑΝΑΣΤ

Α280 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 317 ΣΑΑΚ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΤΕΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡ 4231/20

87,55

113 ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Α283 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 103 ΑΓ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 (ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ
102 ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΗΛΩΤΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ
ΙΩΑΝ 4145/20

25,09

114 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Α285 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 84 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ 4305/20

16,88

115 ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Α289 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 612 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡ 4443/20

21,79

116 ΤΣΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α291 ΠΛΗΡΩΜΗ 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
68 ΚΑΙ 75 ΣΑΑΚ ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ
ΤΑΟΑ ΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ.
ΕΓΓΡΑΦΟΥ 4793/10-06-20

177,88

117 ΣΤΑΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Α294 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 410 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡ. 4481

113,72

118 ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α298 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 125 ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΓΙΑ 2015 ΚΑΙ 2016
ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ) ΒΛΕΠΕ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡ 4084

5,38

119 ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Α299 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 134
ΣΑΑΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 2016. ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡ4447/20

40,00

120 ΚΩΝΣΤΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ

Α300 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 111
ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΓΙΑ 2015 2016 2017 ΚΑΙ 2018 ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΟΑ ΑΡ ΠΡ. 12446/10-10-19

89,42

Σύνολο: 7.724,03

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1248

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 177601/2994/15-9-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά
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μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών
2020-2021 & 2021-2022» και κατάργησης του 2.41 δρομολογίου «ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ
(Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ) - ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (2 ΜΑΘΗΤΕΣ)».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189746/3183/17-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως ήδη έχουν δηλώσει ως Παράταξη ότι “η έλλειψη
συντονισμού και ενιαίου τρόπου αντιμετώπισης του ζητήματος των μαθητικών μετακινήσεων
έχει δημιουργήσει μια εικόνα εντυπωσιακής πολυπλοκότητας, που δεν επιτρέπει κανέναν
ουσιαστικό έλεγχο… Στο εξής δεν θα αποδεχτούν καμιά συζήτηση, αν δεν εντάσσεται σε ενιαία
μέθοδο που θα χρησιμοποιούν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες”.

Για αυτό τον λόγο, ψηφίζουν λευκό.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Μπατζελή ψηφίζουν λευκό.
Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς έδωσαν θετική ψήφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Επικυρώνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 177601/2994/15-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία:
1. Τροποποιήθηκαν οι παρακάτω συμβάσεις για το έργο: «Μεταφορά μαθητών

δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2020-2021
& 2021-2022», όπως παρακάτω:

Α/Α Α/Α
ΔΡΟΜ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓ
ΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩ
ΣΗ άνευ
ΦΠΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

1.

2.27

ΜΕΓΑΛΟ
ΧΩΡΙΟ-
ΜΙΚΡΟ
ΧΩΡΙΟ

4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ
Υ-ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3 29,76
ΑΥΞΗΣΗ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ
ΩΝ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
Σ-

ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΤΟΠΟΥ

ΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
& ΑΥΞΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

7/2020
ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

31,80

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.
2.28

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

-
ΠΡΟΦΗΤΗ
Σ ΗΛΙΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ
Υ -ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ

Υ-4ο Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ

Υ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 3

28,77 ΑΛΛΑΓΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

13/2020
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ι.Κ.Ε.
30,62

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

3.

3.4

ΤΡΙΠΟΤΑΜ
ΟΣ-

ΛΟΓΓΙΤΣΙ-
ΑΝΩ

ΤΣΟΥΚΑ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑ
ΤΟΥΝΑ-
ΚΕΡΑΣΟΧ
ΩΡΙ-ΔΥΤ.
ΦΡΑΓΚΙΣΤ

Α

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Λ.Τ.

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ
ΟΥ-ΕΠΑΛ ΔΥΤ.
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 12

161,63 ΑΥΞΗΣΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ
ΩΝ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
Σ-

ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΤΟΠΟΥ

ΑΦΕΤΕΡΙΑΣ

4/2020

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΕ212,40

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

4.` 2.1
ΤΟΠΟΛΙΑΝ

Α

Δ.Σ.
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3 25,200 ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

10/2020

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

26,590 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ
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5. 2.2

ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

Δ.Σ.
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3 16,940 ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

10/2020

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

17,250 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

6.

2.4

ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

Δ.Σ.
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3 16,940 ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
& ΑΥΞΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ

10/2020

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

17,250 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

7.

2.17 ΦΤΕΡΟΛΑ
ΚΑ

Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

ME
EΠΙΣΤΡΟΦΗ 1

28,274 ΜΕΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ

6/2020 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ

30,106 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

8.
2.18 ΦΤΕΡΟΛΑ

ΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ &
ΕΠΑΛ ΔΥΤ.
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

ME
EΠΙΣΤΡΟΦΗ

4 28,274 ΑΥΞΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ

6/2020 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ30,106 ΜΕ

ΧΙΟΝΙ

9.

2.26

ΜΙΚΡΟ
ΧΩΡΙΟ

4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ

Υ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3 26,049 ΑΛΛΑΓΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΕ
ΟΛΟΗΜΕΡ

Ο

13/2020
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ι.Κ.Ε.
27,631 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

10.
2.28

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

–
ΠΡΟΦΗΤΗ
Σ ΗΛΙΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.ΚΑΡΠ
ΕΝΗΣΙΟΥ –
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ

Υ-4ο Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ

Υ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3 28,77 ΑΛΛΑΓΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

13/2020
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ι.Κ.Ε.
30,62 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

11.

2.30
ΜΥΡΙΚΗ

3ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
– 3ο Δ.Σ. –
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.

ΜΟΝΗ ΠΡΩΙ 3 13,920 ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
& ΕΝΟΣ
ΜΑΘΗΤΗ

13/2020
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ι.Κ.Ε.

14,746
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

12.

2.43

ΜΕΣΟΧΩΡΙ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ-
ΠΛΑΤΑΝΟ

Σ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΟΥΡΝΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

4 24,948 ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΤΟΠΟΥ
ΑΦΕΤΕΡΙΑΣ

5/2020 ΔΡΟΥΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ26,324

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

13.
Β.5

ΨΗΛΟΒΡΑ
ΧΟΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
Σ-ΔΥΤ.

ΦΡΑΓΚΙΣΤ
Α-

Δ.Σ.
ΚΡΕΝΤΗΣ-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡ
2

45,53

ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΤΟΠΟΥ
ΑΦΕΤΕΡΙΑ,
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ &
ΕΝΑΣ
ΜΑΘΗΤΗΣ

40/2020

ΤΣΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκύπτει αλλαγή στον προϋπολογισμό των αρχικών
δρομολογίων, πλην των δρομολογίων 2.27 & 3.4, που το ημερήσιο κόστος τους αυξήθηκε στα
όρια της προαίρεσης λόγω αύξησης χιλιομέτρων.

2. Καταργήθηκε το 2.41 δρομολόγιο «ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ) -
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (2 ΜΑΘΗΤΕΣ)», με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Δρούγο, λόγω μη ύπαρξης
φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1108/2-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης
Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1249

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποιήσεις μαθητικών δρομολογίων επί της αριθμ. 1ης Πρόσκλησης για την
«Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 193341/5099/22-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
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οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως ήδη έχουν δηλώσει ως Παράταξη ότι “η έλλειψη
συντονισμού και ενιαίου τρόπου αντιμετώπισης του ζητήματος των μαθητικών μετακινήσεων
έχει δημιουργήσει μια εικόνα εντυπωσιακής πολυπλοκότητας, που δεν επιτρέπει κανέναν
ουσιαστικό έλεγχο… Στο εξής δεν θα αποδεχτούν καμιά συζήτηση, αν δεν εντάσσεται σε ενιαία
μέθοδο που θα χρησιμοποιούν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες”.

Για αυτό τον λόγο, ψηφίζουν λευκό.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Μπατζελή ψηφίζουν λευκό.
Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς έδωσαν θετική ψήφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις τροποποιήσεις των υφιστάμενων μαθητικών δρομολογίων επί της αριθμ.
148346_3886/27-07-2020 1ης Πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας», στα
πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), όπως αυτές προέκυψαν κατά την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σύμφωνα με τα έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης
και όπως αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ του
παρόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1250

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Παραχώρηση στο Δήμο Δωρίδας της χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στην τοπική
κοινότητα Ευπαλίου, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 192618/3233/21-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επισήμανε πως “όλες οι συγκεκριμένες κινήσεις, που περιγράφονται στην
ως άνω εισήγηση, γίνονται για να εξασφαλιστεί οίκημα στο Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, που
φυσικά είναι ευθύνη και υποχρέωση του Υπουργείου Δημόσιας τάξης και όχι του Δήμου
Ευπαλίου”.

Ως Παράταξη εκφράζουν την απορία τους για το “πώς το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε να δώσει χρήσιμους χώρους και οίκημα, που χρησιμοποιούνταν σαν σφαγεία και
ενδεχόμενα μπορεί να αξιοποιηθούν στο μέλλον… Επίσης, δεν λέει κανένας το πού θα πάει η
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και το Κτηνιατρείο της Περιφερειακής Ενότητας”.

Σε αυτή την βάση, καταψηφίζουν την εισήγηση.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Δούρος, ο οποίος έκανε λόγο για ημίμετρα και
προέβη σε παρατηρήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης της αστυνομίας και
λήψης γενναίων μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Αναγνωστάκης, έχοντας ως βάση την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που
συμφωνεί με αυτή την ανταλλαγή, όπως και τη δυνατότητα στέγασης του αστυνομικού
τμήματος της περιοχής, δήλωσε πως θα ψηφίσει την εισήγηση. Αναφέρθηκε στο πρόβλημα
στέγασης των αστυνομικών τμημάτων και συμφώνησε με τον κ. Δούρο, ότι η ελληνική
αστυνομία χρήζει αναδιοργάνωσης. Μίλησε, επίσης, για την αίσθηση ασφάλειας που δίνεται
στους κατοίκους με την παρουσία αστυνομικών τμημάτων, τα οποία ωστόσο πρέπει να
ενταχθούν σε έναν γενικότερο σχεδιασμό.

Ο κ. Σιαλμάς, ως γνώστης των προβλημάτων στελέχωσης των αστυνομικών
υπηρεσιών όπως και ο κ. Αναγνωστάκης, δήλωσε ότι θα ψηφίσει την εισήγηση, θεωρώντας ότι
“δεν πρέπει να μπαίνουν στην λογική, όταν ανταλλάσσονται ακίνητα και γίνεται για το κοινό
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συμφέρον, αν είναι αντίστοιχης αξίας και τα δύο. Από την στιγμή που και τα δύο είναι για
στέγαση υπηρεσιών, θεωρεί ότι πρέπει να το στηρίξουν”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
- Να παραχωρηθεί, για διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών, στο Δήμο Δωρίδας η χρήση

ακινήτου που βρίσκεται στη τοπική κοινότητα Ευπαλίου, εμβαδού 318,42 τ.μ. επί ακινήτου
συνολικής έκτασης 500 τ.μ., μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Παπαδήμα και περιήλθε
στην “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, με
το οποίο η τελευταία υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και
των εμπραγμάτων, της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας. Στη τελευταία περιήλθε
η κυριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α 90/1994), την κατάργηση
των Ταμείων Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών και τη μεταβίβαση της περιουσίας τους στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Το Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Φωκίδας είχε
αποκτήσει τη κυριότητα, σύμφωνα με την με αριθμό 3.197/1985 συμβολαιογραφική πράξη της
Συμβολαιογράφου Ευπαλίου Γεωργίας Παπαγεωργίου - Κωνσταντινίδου, κατόπιν δωρεάς της
Κοινότητας Ευπαλίου.

- Η ανωτέρω παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 242/1996, για
κάλυψη της επείγουσας ανάγκης στέγασης του αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου και για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με την με αριθμό 175/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1251

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Δήμου Δελφών», για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο:
«Περιφερειακή οδός Άμφισσας από την διασταύρωση με οδό προς Αγ. Ευθυμία έως το
κάστρο της Άμφισσας» και ΚΕ 2018ΕΠ06600028. Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 190460/1744/18-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ: 1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο
100 αυτού.

2. Η με α.π. 82254/31-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΚΨ46ΜΤΛΡ-ΨΚΩ) Απόφαση
ένταξης/τροποποίησης ΠΔΕ 2020 Έργων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 066, με την οποία εγκρίθηκε
η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου στο ποσό των
5.070.000,00 ευρώ.

3. Το με Α.Π.: 190080/3413/17-09-2020 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φωκίδας και το υπ. αριθμ. 18370/16-09-2020 έγγραφο
Δήμου Δελφών (Δ.Τ.Υ.)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με βάση το με Α.Π.: 190080/3413/17-09-2020 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φωκίδας και των συνημμένων σε αυτό υπ. αριθμ. 18370/16-09-2020 έγγραφο Δήμου Δελφών
(Δ.Τ.Υ.) και σχέδιο προγραμματικής σύμβασης προτείνεται η σύναψη προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Δελφών για το έργο
της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» ΚΕ 2018ΕΠ06600028
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προϋπολογισμού 5.070.000,00 ευρώ.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών
για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» από το
∆ΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της προβλεπόμενης στο εγκεκριμένο
Γ.Π.Σ Περιφερειακής οδού Άμφισσας.

Το συνολικό μήκος του προς κατασκευή τμήματος είναι 1.921,14 m. Στην αρχή της χάραξης και
για τη σύνδεση με την Εθνική οδό μελετήθηκε ισόπεδος κόμβος μορφής ΄΄Τ΄΄.
Η περιφερειακή οδός, μελετήθηκε με τυπική διατομή τύπου «γ2» ενιαίου καταστρώματος και
για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας με ταχύτητα μελέτης 60 km/h. Για την απορροή των
ομβρίων υδάτων έγινε προσέγγιση των υδραυλικών απαιτήσεων και πρόβλεψη εγκαρσίων
τεχνικών έργων. Για το εύρος κατάληψης πέραν του σώματος της οδού προβλέπεται
θαμνώδης βλάστηση ως και δενδροστοιχία πίσω από αυτήν και παράλληλα σε κάποιες θέσεις.
Τέλος θα πραγματοποιηθεί ο ηλεκτροφωτισμός του κόμβου εισόδου της οδού.

Το έργο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.
ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» θα υλοποιηθεί από τον ∆ΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ µε
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν
από το γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει λόγω περιορισμένων
οικονομικών δυνατοτήτων, και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει την
αρμοδιότητα. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας, και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός
της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο
αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της εν λόγω
περιοχής και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ.

ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

Στην ΛΑΜΙΑ σήμερα την ………. 2020, ημέρα ……, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718), και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας Χρηματοδότησης).

 Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ , που εδρεύει στην Άμφισσα (µε ΑΦΜ: 998592151) και εκπροσωπείται
νόµιµα από το Δήμαρχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗ (Κύριος του έργου και Φορέας
Υλοποίησης).
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Με βάση τις διατάξεις:
1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
η παρ. 1.α αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ
85/11.04.2012 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ
107/31.07.2017 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 179 του N.
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και η παρ. 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ.
10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012).

3. Της Υπουργικής Απόφασης µε αριθ.13172/17-03-1995 (ΦΕΚ 217/Β/24-03-1995).
4. Του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
5. Του Π.∆ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-2010),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών .... αρμοδιότητας των
Περιφερειών».

7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει

10. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει

και έχοντας υπόψη:

1. Την µε αριθµ.160/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, πρακτικό 5ον /7-5-2018
(Α∆Α:6Β2Ψ7ΛΗ-ΖΒΚ) µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της εν λόγω πράξης στην ΣΑΕΠ 066
του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018 με προϋπολογισμό ύψους
3.900.000,00 ευρώ .

2. Την µε αριθµ.160/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, πρακτικό 6ον /16-6-2020
(Α∆Α:6Β9Ε7ΛΗ-291) µε την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού της εν λόγω
πράξης σε ύψος 5.070.000,00 ευρώ .

3. Την με α.π. 82254/31-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΚΨ46ΜΤΛΡ-ΨΚΩ) Απόφαση ένταξης/τροποποίησης
ΠΔΕ 2020 Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 066, με την οποία
εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης στο ποσό των 5.070.000,00 ευρώ.

4. Την µε αριθ. ......../2020 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

5. Την µε αριθμ.. ......../2020 (ΑΔΑ:........................) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή
της ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

6. Την με αριθμ. ............/2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τον προσυμβατικό
έλεγχο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την
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εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:
 Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - σκοπό και περιεχόμενο της πράξης (άρθρο 2)
 Την περιοχή εκτέλεσης της πράξης (άρθρο 3)
 Τον προϋπολογισμό - χρηματοδότηση της πράξης (άρθρο 4)
 Τον φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης της πράξης (άρθρο 5)
 Την χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6)
 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
 Τις λοιπές ευθύνες του Δήμου (άρθρο 8)
 Τη συγκρότηση - αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 9)
 Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10)
 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες - ρήτρες (άρθρο 11)
 Την επίλυση διαφορών (άρθρο 12)
 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13)

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την
υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» από το
∆ΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της προβλεπόμενης στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ
Περιφερειακής οδού Άμφισσας, η οποία αρχίζοντας νότια από τη διασταύρωση με την Εθνική
οδό Νο 48 προς Αγία Ευθυμία – Λιδωρίκι κινείται δυτικά της πόλης διερχόμενη ανάντη του
Νοσοκομείου, της Χάρμαινας, του Κάστρου, και των Αγίων Αναργύρων. Στη συνέχεια φθάνει
έως την Επαρχιακή οδό προς Σπερχειάδα βόρεια της πόλης και ακολούθως στρεφόμενη νότια
κινείται ανατολικά του οικιστικού ιστού και της επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου για να
καταλήξει στο οδικό τμήμα της Βόρειας εισόδου Άμφισσας, το οποίο εξασφαλίζει τη σύνδεση με
την Ε.Ο Μπράλου Ναυπάκτου. Έτσι με τη Περιφερειακή οδό, το τμήμα βόρειας εισόδου, της Ε.Ο
και της Ε.Ο προς Αγία Ευθυμία εξασφαλίζεται ένας Περιμετρικός Δακτύλιος γύρω από τη πόλη
της Άμφισσας.

3. Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν :
Το συνολικό μήκος του προς κατασκευή τμήματος είναι 1.921,14 m.
Στην αρχή της χάραξης και για τη σύνδεση με την Εθνική οδό μελετήθηκε ισόπεδος κόμβος
μορφής ΄΄Τ΄΄.
Η περιφερειακή οδός, κατηγορίας ΑΙΙΙ (οδός μεταξύ επαρχιών – οικισμών κατά ΟΜΟΕ)
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και εγκυκλίους, μελετήθηκε με τυπική διατομή τύπου
«γ2» της εγκυκλίου 41 – 18/11/2005 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενιαίου καταστρώματος και για τις δύο
κατευθύνσεις κυκλοφορίας με ταχύτητα μελέτης 60 km/h.
Η διατομή γ2 έχει τα εξής στοιχεία:
Πλάτος λωρίδας: 3,50μ
Πλάτος διαγράμμισης: 2x0,25μ
Πλάτος ερείσματος: 2x1,50μ και 2.25 στις περιοχές με υψηλό επίχωμα η όπου αλλού
απαιτείται.
Η διατομή της οδού στην περιοχή ορυγμάτων προβλέπεται με κατασκευή ερείσματος ρείθρου
μετά το πέρας της ασφάλτου, στη συνέχεια εκσκαφή με κλίση 6% έως το πόδι του ορύγματος, το
οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία της Γεωλογικής Μελέτης διαμορφώθηκε με κλίση 3:2. Από άποψη
οδοστρωσίας ασφαλτικών η οδός μελετήθηκε με δύο στρώσεις υπόβασης, δύο στρώσεις βάσης,
ασφαλτική στρώση βάσης και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
Οι δευτερεύουσες οδοί προτείνονται διατομής ‘’η2’’ ασφαλτοστρωμένου πλάτους 4.5μ, πλην της
Κ.Ο.2 η οποία προτείνεται διατομής ‘’ε2’’ ασφαλτοστρωμένου πλάτους 6.50μ. Από άποψη
οδοστρωσίας προτείνονται με μία στρώση υπόβασης, δύο στρώσεις βάσης και δύο ασφαλτικές.
Για την απορροή των ομβρίων υδάτων έγινε προσέγγιση των υδραυλικών απαιτήσεων και
πρόβλεψη εγκαρσίων τεχνικών έργων.
Για το εύρος κατάληψης πέραν του σώματος της οδού προβλέπεται θαμνώδης βλάστηση ως και
δενδροστοιχία πίσω από αυτήν και παράλληλα σε κάποιες θέσεις. Τέλος θα πραγματοποιηθεί ο
ηλεκτροφωτισμός του κόμβου εισόδου της οδού.

4. Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το
γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει λόγω περιορισμένων οικονομικών
δυνατοτήτων, και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει την αρμοδιότητα.

5. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας, και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της
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χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο
αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της εν λόγω
περιοχής και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη υλοποιείται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, ανέρχεται στο ποσό των 5.070.000,00 ευρώ €, το

οποίο αναλύεται στα ακόλουθα υποέργα:

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του κύριου υποέργου αναλύεται ως ακολούθως:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.030.094,00
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 679.015,00
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 111.595,00
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 332.682,00
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 110.885,00
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 57.000,00

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 237.579,75
ΣΥΝΟΛΟΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.558.850,75
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 460.593,14
ΣΥΝΟΛΟ 3.019.443,89
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 452.916,58
ΣΥΝΟΛΟ 3.472.360,47
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ 290.000,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 52.200,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 9.038,72
ΣΥΝΟΛΟ 3.823.599,19
Φ.Π.Α. (24%) 917.663,81

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Κύριο
υποέργο)

4.741.263,00€

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χωματουργικά, οδοστρωσία, τεχνικά, σήμανση,
εργασίες πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός

2 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ
ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Υποστηρικτικό υποέργο)

203.737,00€

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποζημίωση απαλλοτριωμένων ακινήτων

3 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(Υποστηρικτικό υποέργο)

100.000,00€

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μισθοδοσία προσωπικού αρχαιολογικής
επίβλεψης και λοιπές δαπάνες αρχαιολογικών
εργασιών

4 ΤΙΤΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ
ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Υποστηρικτικό υποέργο)

25.000,00€

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύνδεση κόμβου με το δίκτυο Ηλεκτρικού
Ρεύματος
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ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 4.741.263,00

Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας σύμβασης.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Δ.Ε. 2020 (ΣΑΕΠ

066_ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΕΠ06600028) για ποσό 5.070.000,00 €.
4. Η χρηματοδότηση της πράξης θα γίνεται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία του Π∆Ε µετά

από πιστοποίηση εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
5. Η αποπληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις,
6. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το ∆ΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης
του έργου ) και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ
σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το ∆ΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ των εφαρμοζόμενων
διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε
αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων
προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη
σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια
και προσήκουσα συντήρησή του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο ως Παράρτημα Ι
χρονοδιάγραμμα, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) µήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των
εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή του
κυρίου υποέργου και η ολοκλήρωση των υποστηρικτικών υποέργων.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραµµατικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης και με μέγιστη διάρκεια τους ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες .

ΆΡΘΡΟ 7 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
 Τη χρηματοδότηση της πράξης μέχρι του ποσού των 5.070.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου

του Φ.Π.Α.) .
 Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ αναλαμβάνει:

 Την σύνταξη, επίβλεψη και θεώρηση της μελέτης του έργου.
 Την διαδικασία για την κήρυξη & την συντέλεση της απαλλοτρίωσης των απαιτούμενων

ακινήτων και την σύνταξη των πινάκων παρακατάθεσης βάσει των δικαστικών Αποφάσεων.
 Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και

εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου. Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης
µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.

 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών που δεν
συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

 Τη µέριµνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι
δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.
 Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενός (1) αντιγράφου

κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωσή της.
 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης της
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πράξης.
 Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων µε τα

δίκτυα κοινής ωφελείας. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µετά τη διοικητική παραλαβή για
χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.

 Την καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των
εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την
αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και
το τοπικό ραδιόφωνο.

 Τη µέριµνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο
σύμφωνα µε πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1ου λογαριασμού.

 Την αποστολή στην αρμόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου συνοδευόμενη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά
που απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες
πληρωμής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

1. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,
συµπεριλαµβανοµένου του αναδόχου, σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη
χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών
και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε
νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε
το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις
κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του ∆ήµου, ο Δήμος
Δ Ε Λ Φ Ω Ν ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην
περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του
∆ήµου.

3. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του ∆ήµου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα,
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά
από τον ∆ήµο δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

4. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την
εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία
υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν
δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή
διακοπή υλοποίησης του έργου.

5. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του και
γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των
έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

ΆΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, εκπροσώπους
των συμβαλλόμενων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:
1. Δύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου ΔΕΛΦΩΝ:

Τον ………, ως πρόεδρος, υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών µε αναπληρωτή τον
κ. ………, υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών
Τον κ. …….., υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών µε αναπληρωτή τον κ. ……, υπάλληλο
της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών, οι οποίοι ορίστηκαν µε την αρ. …… απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δ. Δελφών.

2. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ :
Τον κ. Ασημάκη Κόκκινο , Πολ/κο Μηχανικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε Φωκίδας, µε αναπληρωτή του τον κ. Δημητρέλο Χρήστο, Πολ/κο Μηχανικό, υπάλληλο
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της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους

όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε
λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη ΔιευθύνουσαΥπηρεσία.

 εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

 ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
 εισηγείται αιτιολογημένα στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων , για την ανάγκη

τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του Προέδρου της και µε
γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά
µέλη της, τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η Επιτροπή συνέρχεται
τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα
τακτικό µέλος της. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήµου ή στα γραφεία της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του
Προέδρου της. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το
παραπάνω έργο τους. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα µε απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των παρόντων µελών της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές
συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και
τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς
και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου ο οποίος ορίζεται µε απόφαση
του Δημάρχου.

ΆΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση
μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους
της Σύμβασης. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί έως το
τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΆΡΘΡΟ 12: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει

στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να
εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της
παρούσης προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά µεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΆΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη
αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε
συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

Για το ∆ήµο ΔΕΛΦΩΝ Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
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Ο ∆ήµαρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗΣ

Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Δήμου Δελφών», για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο:
«Περιφερειακή οδός Άμφισσας από την διασταύρωση με οδό προς Αγ. Ευθυμία έως το
κάστρο της Άμφισσας» σύμφωνα με το ανωτέρω συνημμένο σχέδιο, καθώς και την
εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

2. Ορίζει ένα (1) μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τον αναπληρωτή του, ως εξής:

- Τον κ. Ασημάκη Κόκκινο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, µε αναπληρωτή του τον κ. Δημητρέλο Χρήστο, Πολιτικό
Μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1252

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Θήβας» (ΔΕΥΑΘ), για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης
οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων» και ΚΕ 2019ΕΠ06600010.
Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 177952/1643/10-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Η με απ 69854/02-07-2019 (ΑΔΑ : 6Ο137ΛΗ-Π01) απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά έγκριση ένταξης έργων στη ΣΑΕΠ 066
και στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο «Αντικατάσταση αγωγού
ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων»
με Κ.Α. 2019ΕΠ06600010 και προϋπολογισμό 1.940.000,00 €.

3. Το με αρ. πρ. 2588/03-09-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΘ.
4. Το με αρ. πρ. 4030/178041/04-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

ΠΕ Βοιωτίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με βάση τα αρ.πρωτ. 2588/03-09-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΘ. και 4030/178041/04-09-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας, προς την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε
αυτό προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (ΔΕΥΑΘ) για την
υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΥΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ", προϋπολογισμού 1.940.000,00 €.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την
υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου
ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων» από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και εφόσον απαιτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ ή από άλλο
πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) όπως παρουσιάζεται παρακάτω, στο
άρθρο 4.
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Το έργο αφορά την συνολική αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης των οικισµών Αλυκής και
Αγ. Νικολάου της ∆.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, από την Δομβραίνα έως την Αλυκή.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε από το γεγονός, ότι ο
Κύριος του Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει αποκλειστικά με δικούς του πόρους, λόγω
περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, ενώ η ΔΕΥΑ Θήβας διαθέτει την εμπειρία ωρίμανσης,
διαχείρισης & επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας, καθώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την υδροδότηση των οικισμών. Είναι σε περιοχή εντός
της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της εν λόγω περιοχής και συνακόλουθα η τελευταία
αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ

(Δ.Ε.Υ.Α.Θ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου

Θηβαίων»

Στη Λαμία σήμερα την …./…./2020 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 997947718) και εκπροσωπείται

νόµιµα από τον Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Σπανό (Φορέας Χρηματοδότησης).
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), που εδρεύει στη Θήβα (θέση

Χοροβοϊβόδα Τ.Κ. 32 200), με Α.Φ.Μ. 090075565 (Κύριος του έργου και Φορέας Υλοποίησης),
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Βόλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της,
δυνάμει της με αριθ. 242/14-10-2019 (ΑΔΑ: Ω3Τ3ΩΡΜ-1Κ3) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Θηβαίων.

Με βάση τις διατάξεις:
1) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 100, παρ. 1.α,
2.α,β,γ και 3, όπως αυτές ισχύουν μετά τη δημοσίευση του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30.05.2020),
σε εφαρμογή των οποίων συνάπτεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση .

2) Του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ
4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017).

3) Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών .... αρμοδιότητας των
Περιφερειών, όπως ισχύει.

4) Του Νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α΄1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Αποχέτευσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5) Του Π.Δ. 1275/12-10-1981 «Περί συστάσεως παρά τω Δήμω Θηβαίων ενιαίας επιχειρήσεως
υδρεύσεως και αποχετεύσεως υπό την επωνυμίαν «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θήβας», (ΦΕΚ 311/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

6) Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό προσωπικού-Εργασίας της ΔΕΥΑΘ, (ΦΕΚ
Β’2109/13-10-2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7) Του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17) και ειδικότερα το άρθρο 104 (τροποποίηση του
άρθρου 13 του Ν. 1069/1980 «1. Οι μελέτες και οι κατασκευές των πάσης φύσεως έργων που
ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
μπορούν να επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) εντός των ορίων
των εγκρινόμενων για το σκοπό αυτόν ετήσιων πιστώσεων.».

8) Το Νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01-18) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. »
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9) Την παρ. 9. Άρθρο 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που
συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α’ /30-5-2020), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 132 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού» του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020), σύμφωνα με την οποία «Η σύναψη των
προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α` και β` βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές
Επιτροπές», συνεπώς αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης σύναψης προγραμματικής
σύμβασης φορέων διοίκησης είναι πλέον η Οικονομική Επιτροπή και κατ’ αντιστοιχία για τη ΔΕΥΑΘ
το ΔΣ της Επιχείρησης.

10) Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα
“Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11) Την παρ.1 του άρθρου 100 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», όπως
τροποποιήθηκε, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτούνται αποφάσεις ελέγχου νομιμότητας, από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς, των παραπάνω Αποφάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

12) Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4700/2020 και ισχύει. Ειδικότερα δε του Αρ. 324 «Υπαγωγή στον
προσυμβατικό έλεγχο», παρ. 1,2 και 4α, σύμφωνα με τα οποία οι προγραμματικές συμβάσεις για τη
μελέτη και την εκτέλεση έργων που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει
το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου
προστιθέμενης αξίας, και μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00), μη
συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος
νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι
αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των υπηρεσιών ή φορέων αυτών.

13) Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α’114/15-06-1959) όπως ισχύει.

14) Του Ν. 4555/2018 ( Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…»

15) Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα δε το Αρ. 1 παρ. 10, με το οποίο
προστέθηκε η παρ. 4 στο Αρ. 39α «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών
και υπηρεσιών» που προβλέπει υπό προϋποθέσεις την καταβολή του ΦΠΑ από τον λήπτη, δηλαδή
αντιστροφή υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ.

16) Της ΚΥΑ 134453/23-12-15 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (τροποποίησης και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26.09.2017 (ΦΕΞ 2573/ΤΒ)» (ΦΕΚ 2857/β/28-12-2015).

και έχοντας υπόψη:
1. Την µε αριθµ.58/28-02-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 6Ο137ΛΗ-Π01) µε

την οποία εγκρίθηκε πρόταση τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑΕΠ066 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Την με Α.Π. 69854/2-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΘ14465ΧΙ8-ΙΨ8) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ως επιχορήγηση στη ΔΕΥΑ
Θήβας ποσού 720.461,50 € για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης
οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων», από τη ΣΑΕΠ 066 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ενάριθμου 2019ΕΠ06600010, σύμφωνα με το
υποβληθέν ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.

3. Την με αριθ. πρωτ.: οικ. 196263/1891/3-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΞ4Ο7ΛΗ-ΙΡΒ) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την οποία ως διαχειριστής του παραπάνω έργου
της ΣΑΕΠ 066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα ορίσει τον υπεύθυνο λογαριασμού. Ο Υπεύθυνος
Λογαριασμού πιστοποιείται ως χρήστης στο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιων Επενδύσεων (e-
pde) και είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των πληρωμών του έργου μέσω ηλεκτρονικών εντολών.

4. Την με Αρ. 204/7-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΣΜΟΡΤΘ-ΨΕΚ) Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ για
«Αποδοχή χρηματοδότησης ως επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Θήβας για την υλοποίηση του έργου
«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου
Θηβαίων», από τη ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ενάριθμου του ΠΔΕ
2019ΕΠ06600010», με την οποία αποδέχεται την παραπάνω χρηματοδότηση η οποία θα

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-3852__10_fek_87__07-06-2010_teyxos_a_nea_arxitektonikh_ths_aytodioikhshs_kai_ths_apokentrwmenhs_dioikhshs_-_programma_kallikraths/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-3852__10_fek_87__07-06-2010_teyxos_a_nea_arxitektonikh_ths_aytodioikhshs_kai_ths_apokentrwmenhs_dioikhshs_-_programma_kallikraths/
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διατεθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ως υπηρεσία υλοποίησης του έργου και το Περιφερειακό Ταμείο
Στερεάς Ελλάδας ως διαχειριστή των πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ .

5. Την με αριθ. πρωτ.: Α.Π. 43861/10-6-2019 (ΑΔΑ: 6Λ8Δ465ΧΘ7-8ΟΥ) Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε χρηματοδότηση 300.000,00 € σε βάρος των
πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από
τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» για την υλοποίηση
του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης
Δήμου Θηβαίων».

6. Την με Αρ. 234/5-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΗΡΟΡΤΘ-ΧΧ7) Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ για «Αποδοχή
χρηματοδότησης ως επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Θήβας για την υλοποίηση του έργου
«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου
Θηβαίων» , από τη ΣΑΕΠ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών με κωδικό ενάριθμου του ΠΔΕ
2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», με την οποία αποδέχεται την παραπάνω
χρηματοδότηση η οποία θα διατεθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ως υπηρεσία υλοποίησης του έργου
«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου
Θηβαίων».

7. Την με αριθμ. 184/27-08-2020 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ (ΑΔΑ: ΨΩΔΓΟΡΤΘ-ΜΞΟ) για
Ανάληψη Υποχρέωσης δαπάνης του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ για το υπολειπόμενο
ποσό των 919.538,50 € που θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ ή από άλλο
πρόγραμμα χρηματοδότησης .

8. Την µε αριθμ. ..../2020 (ΑΔΑ:..........................) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή
της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .

9. Την µε αριθμ. ..../2020 (ΑΔΑ:...........................) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.
Προέδρου Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους
αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

10. Την με αριθμ. ..../2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την
εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:
- Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - σκοπός και περιεχόμενο του έργου (άρθρο 2)
- Την περιοχή εκτέλεσης του έργου (άρθρο 3)
- Τον προϋπολογισμό - χρηματοδότηση του έργου (άρθρο 4)
- Τον φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου (άρθρο 5)
- Την χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6)
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
- Τις λοιπές ευθύνες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (άρθρο 8)
- Τη συγκρότηση - αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης - Όργανο
Παρακολούθησης της εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 9) -
- Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10).
- Την αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες - ρήτρες (άρθρο 11).
- Την επίλυση διαφορών (άρθρο 12).
- Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13).

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση
του έργου µε τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης
Δήμου Θηβαίων» από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Η
χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, και εφόσον απαιτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ ή από άλλο πρόγραμμα
χρηματοδότησης (π.χ. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) όπως παρουσιάζεται παρακάτω, στο άρθρο 4.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε από το γεγονός, ότι ο Κύριος
του Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει αποκλειστικά με δικούς του πόρους, λόγω περιορισμένων
οικονομικών δυνατοτήτων, ενώ η ΔΕΥΑ Θήβας διαθέτει την εμπειρία ωρίμανσης, διαχείρισης &
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επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων.
Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας,
καθώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την υδροδότηση των οικισμών. Είναι σε περιοχή εντός της
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της εν λόγω περιοχής και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί
ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Φυσικό αντικείμενο :
Το έργο αφορά την συνολική αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης των οικισµών Αλυκής και Αγ.
Νικολάου της ∆.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, από την Δομβραίνα έως την Αλυκή.
Ο αγωγός ύδρευσης θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου HPDE υψηλής πυκνότητας, 3ης γενιάς,
ονομαστικής πίεσης 16 atm, 20 atm & 25 atm και συνολικού μήκους 14.060,00 m. Η πλήρης όδευση
αποτελείται από ένα ενιαίο τμήμα που ξεκινά από το αντλιοστάσιο που βρίσκεται στο χώρο του
ταχιδιυλιστήριου της Δομβραίνας και καταλήγει στη δεξαμενή εξισορρόπησης μήκους 7.711 μ., στη
συνέχεια φτάνει μέχρι τη δεξαμενή του Αγ. Νικολάου μήκους 2.770 μ και τέλος φτάνει στον οικισμό της
Αλυκής μήκους 3.579 μ.
Η όδευση του νέου δικτύου είναι στο μεγαλύτερο του τμήμα σε ασφαλτοστρωμένη Δημοτική οδό και
τμήμα αυτού διέρχεται από αγροτικές οδούς. Οι αγροτικές οδοί από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός
(τμήματα με σημεία Σ1 έως Μ2 και Μ3 έως Σ6) χρησιμοποιούνται ανεμπόδιστα από απροσδιόριστο
αριθμό ατόμων, είναι κοινόχρηστοι και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο Θηβαίων. Ο αγωγός θα
τοποθετηθεί υπόγεια στο έρεισμα της οδού, ενώ σε σημεία όπου η μορφολογία του εδάφους δεν το
επιτρέπει, θα τοποθετηθεί κάτω από το οδόστρωμα. Το βάθος τοποθέτησης των αγωγών από τον στέψη
τους μέχρι την επιφάνεια του εδάφους θα είναι 1,0 m, ώστε να προστατεύονται από τα κινητά φορτία και
τις θερμοκρασιακές μεταβολές και το πλάτος σκάμματος θα είναι 0,80 μ.
Αναλυτικά:
 Το τμήμα 1 του δικτύου θα είναι κατασκευασμένο από σωλήνα ΡΕ Φ160, 16 atm με μήκος 1.070 m.
 Στο τμήμα 2 θα εγκατασταθεί αγωγός από σωλήνα ΡΕ Φ160, 20 atm με μήκος 730 m.
 Στα τμήματα 3,4 & 5 θα εγκατασταθεί αγωγός από σωλήνα ΡΕ Φ180, 25 atm με μήκος 2.745 m.
 Στο τμήμα 6 θα εγκατασταθεί αγωγός από σωλήνα ΡΕ Φ160, 20 atm με μήκος 960 m.
 Στο τμήμα 7 θα εγκατασταθεί αγωγός από σωλήνα ΡΕ Φ160, 16 atm με μήκος 2.206 m.
 Στο τμήμα 8 θα εγκατασταθεί αγωγός από σωλήνα ΡΕ Φ160, 20 atm με μήκος 2.770 m.
 Στο τμήμα 9 θα εγκατασταθεί αγωγός από σωλήνα ΡΕ Φ160, 20 atm με μήκος 3.579 m.

Αδειοδοτήσεις
 Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/141689/96593/1283/23-03-2020 Τροποποίηση της

άδειας κατασκευής του έργου (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/77626/52917/766/23-02-2018)
από την ΕΦΑ Βοιωτίας.

 Η με αρ. πρωτ. 97193/03-07-2020 Τροποποίηση της άδειας κατασκευής του έργου (αρ. πρωτ.
472/34866/19-03-2018) από τη Δ/νση Δασών Ν. Βοιωτίας.

 Η με αρ. πρωτ. 139795/2845/29-07-2020 (ΑΔΑ: 6Ψ8Γ7ΛΗ - 47Β) Τροποποίηση της Απόφασης
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (αρ. πρωτ. 59212/764/16-03-2018) από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 Η με αρ. πρωτ. 122260/04-08-2020 Απαλλαγή από την διαδικασία άδειας εκτέλεσης έργου και
χρήσης ύδατος, σε αντικατάσταση του με αρ. πρωτ. 678/33614/08-03-2018 εγγράφου, από τη Δ/νση
Υδάτων Στερεάς Ελλάδας

 Η με αρ. πρωτ. 132077/10-08-2020 Τροποποίηση της έγκρισης κατασκευής του έργου (αρ. πρωτ.
Π113917/ΙΓ/κβ/16-03-2018) από τη ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

Σκοπιμότητα
Η υλοποίηση του έργου κρίνεται επείγουσα και αναγκαστική, διότι έχουν γίνει επανειλημμένα καταγγελίες
κατοίκων στη Δ/νση Υγείας της Περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας και συστάσεις από την αρμόδια
υπηρεσία για την επίλυση του θέματος. Η σκοπιμότητα της δράσης προκύπτει από το γεγονός ότι ο
υφιστάμενος αγωγός κατασκευάστηκε ως μεταλλικός τη δεκαετία του '90 και δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι
το 2010. Είναι στo μεγαλύτερο μήκος του επιφανειακός και έχει εσωτερική επένδυση από πλαστικό υλικό.
Με την πάροδο των ετών και την συνεχή έκθεση του αγωγού στην επίδραση του ηλίου, μέρος της
πλαστικής επένδυσης διαλύεται και μεταφέρεται στους καταναλωτές είτε μέσω ολόκληρων κομματιών είτε
διαλυμένων σε σκόνη. Τμήματά του αντικαταστάθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους με αγωγούς PE
ακατάλληλης διατομής και αντοχής.
Το πρόβλημα που θα επιλυθεί με την αντικατάσταση του αγωγού είναι ποιοτικό, αν και το
κονιορτοποιημένο πλαστικό της επένδυσης του αγωγού, δεν μεταβάλει τα χημικά χαρακτηριστικά ή τις
μικροβιολογικές παραμέτρους του νερού, αλλά και ποσοτικό (ανεπάρκεια) διότι υπάρχει αδυναμία
μεταφοράς της απαιτούμενης ποσότητας νερού λόγω της ανεπαρκούς διατομής και απώλειας
σημαντικών ποσοτήτων ύδατος λόγω των συχνών βλαβών που παρουσιάζει ο αγωγός εξ αιτίας της
ακατάλληλης αντοχής των σωλήνων.
Με την κατασκευή του έργου θα αντιμετωπιστεί ενδεχόμενο θέμα ρύπανσης του νερού και θα
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εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα για την ομαλή υδροδότηση των οικισμών ώστε να
προστατευθεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον με τη μείωση της απώλειας του υδατικού πόρου και του
μη τιμολογούμενου ύδατος λόγω των βλαβών, να αναβαθμιστεί το επίπεδο ζωής των κατοίκων και κατ’
επέκταση να αναβαθμιστεί η τοπική και η ευρύτερη οικονομία λόγο της καλύτερης ποιότητας
παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης.

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεσθεί στους οικισμούς Αλυκής και Αγίου Νικολάου της ΔΕ Θίσβης του Δήμου Θηβαίων.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα µε τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Θηβαίων, ανέρχεται στο ποσό των 1.940.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 300.000,00
€ θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ΣΑΕ 055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
Υπουργείου Εσωτερικών, το ποσό των 720.461,50 € θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ066 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και ποσό 919.538,50
€ θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ ή από άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ.
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης).
Το έργο ανήκει στα επενδυτικά τεχνικά έργα ύδρευσης δηλαδή αφορά παράδοση ακινήτου της παρ. 2β
του Αρ. 6 «Παράδοση ακινήτων» του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», δεν αφορά εργασίες συνήθους
συντήρησης, η ΔΕΥΑΘ είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του ΠΔ 59/2007, είναι ο κύριος του προς
κατασκευή έργου και υποκείμενη στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης. Συνεπώς ο ΦΠΑ καταβάλλεται από
τον λήπτη σε εφαρμογή της παρ. 4, του Άρ. 39α «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον
λήπτη αγαθών και υπηρεσιών» του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο
1 παρ.10 του Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος-εργολήπτης που θα
αναδειχθεί δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που
συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης για την καταβολή του φόρου.

ΟΜΑΔ
Α ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€)

Α Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, κλπ 751.923,98 €

Β Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις-Αρμοί,
Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες 81.269,96 €

Γ Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις – Δίκτυα,
Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων 534.640,52 €

Δ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, Επικοινωνιακά συστήματα,
Τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες 15.415,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.383.249,46 €
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 248.984,90 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.632.234,36 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 244.835,15 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.877.069,51 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 62.930,49 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 1.940.000,00 €

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία του ΠΔΕ μετά από
πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και τις διατάξεις
του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134453/23-12-15 περί έμμεσων πληρωμών.
Συγκεκριμένα η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνει αρχικά από το Υπουργείο Εσωτερικών,
τμηματικά, σύμφωνα με τους υποβαλλόμενους λογαριασμούς και μέχρι το ποσό των 300.00,00 €, με
καταβολή σε κάθε λογαριασμό του πληρωτέου ποσού από το ποσό της επιχορήγησης και μέχρι την
εξάντλησή του. Ακολούθως αντίστοιχα θα γίνει η καταβολή της εγκεκριμένης επιχορήγησης από την
Περιφέρεια με το ποσό των 720.461,50€ και τέλος από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ ή από άλλο
πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) εφόσον απαιτηθεί και μέχρι την
κάλυψη της συνολικής δαπάνης κατασκευής του έργου.
Το πέραν των επιχορηγήσεων το υπόλοιπο ποσό των λογαριασμών, καθώς και οποιοδήποτε
υπερσυμβατικό ποσό θα καταβληθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ ή από άλλο πρόγραμμα
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χρηματοδότησης (π.χ. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) μέσω του Κ.Α. 15.94.0036 του προϋπολογισμού
της Επιχείρησης σύμφωνα με την σύμβαση του έργου.
Η καταβολή της επιχορήγησης για κάθε λογαριασμό, θα γίνεται μετά την προσκόμιση εκ μέρους της
Δ.Ε.Υ.Α.Θ των δικαιολογητικών της πλήρους εξόφλησης των προηγούμενων λογαριασμών.
Η πληρωμή των εργασιών όσον αφορά την επιχορήγηση της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ066), θα
πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα µε τις κείμενες
διατάξεις περί έμμεσων πληρωμών .
Η πληρωμή των εργασιών όσον αφορά την επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών (ΣΑΕΠ055), θα
πραγματοποιείται από την Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις, σε
συνέχεια της κατανομής που θα εκτελεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου προς την Τράπεζα της
Ελλάδας, αφού κατατεθούν από τη ΔΕΥΑΘ τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά.
Η πληρωμή των εργασιών που αφορούν ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα πραγματοποιείται από την
Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που προκύψει έκπτωση το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταβάλει το σύνολο της δικής του
συμμετοχής στο ποσό που έχει εγκριθεί, στη συνέχεια η Περιφέρεια θα καταβάλει το σύνολο της δικής
της συμμετοχής μέχρι το ποσό που έχει εγκριθεί και το υπόλοιπο ποσό χρηματοδότησης μέχρι την
κάλυψη του συμβατικού ποσού θα καταβληθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ή από άλλο
πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ορίζεται ότι:
 «Κύριος του έργου» είναι η ΔΕΥΑ Θήβας.
 «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι η ΔΕΥΑ Θήβας.
 «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Θήβας.
 «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές και μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Θήβας.
 Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (κύριος του έργου) και θα εκτελεστεί από την Τεχνική

Υπηρεσία της, σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις έργων (Ν 4412/2016 όπως
ισχύει).

 Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ., των εφαρμοζόμενων
διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε
αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χρηματοδότηση του έργου.

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων
τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη σχετική
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

 Μετά την οριστική παραλαβή του έργου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και
προσήκουσα συντήρησή του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο ως Παράρτημα Ι
χρονοδιάγραμμα, µε δικές της δαπάνες και ευθύνη.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε

είκοσι πέντε (25) μήνες.
 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη

συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης :
δέκα (10) μήνες

ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
 Τη χρηματοδότηση του έργου, με επιχορήγηση, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του

ποσού των 720.461,50 € (το οποίο δεν υπόκειται Φ.Π.Α.).
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση

του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (ως προς τη χρηματοδότηση του έργου) στη
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Β. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας αναλαμβάνει:
 Τη μέριμνα για την αποστολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο

της παρούσας προγραμματικής.
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 Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων
πριν από τη δημοπράτηση του έργου. Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο,
την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.

 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται
στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

 Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η
απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό της.
 Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενός (1) αντιγράφου κάθε

πιστοποίησης προς ενημέρωσή της.
 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.
 Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των

απαιτούμενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας όπου αυτό απαιτείται . Την ευθύνη για τη
φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.

 Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των
εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή
βλαβών ή καταστροφών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό
ραδιόφωνο. Παράλληλα θα φροντίσει για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.

 Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα µε
πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση
πριν την αποπληρωμή του 1ου λογαριασμού.

 Την αποστολή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας καθώς και στην αρμόδια
∆/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κάθε πιστοποίησης
δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
συνοδευόμενη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, (σε αντίγραφα)
προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) είναι ο µόνος υπεύθυνος

έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά
νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

 Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή
πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό
και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση
και τον νόμο υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΘ, η ΔΕΥΑΘ ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις
αποζημίωσης έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ) είναι η µόνη υπεύθυνη για
καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση
και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που
διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή
καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ) οφείλει να προωθεί κάθε
αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς της και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη
εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

 Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεούται, παρά
την αποκλειστική ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ
δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, εκπροσώπους των
συμβαλλόμενων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:
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1. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Βοιωτίας:
 Ισιδώρα Παπαντωνίου, Αγρ. Τοπ/φο Μηχ/κό αν. πρ/νη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας ως πρόεδρο, με

αναπληρωτή τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, Αγρ. Τοπ/φο Μηχ/κό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε.
Π.Ε.Βοιωτίας.

 Ζαμπάκο Παύλο, Μηχ. Μηχ/κό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας, με αναπληρωτή τον
Αθανασίου Εγκόλφιο, Πολ. Μηχ/κό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας

οι οποίοι ορίστηκαν µε την µε αριθμ. ..../2020 (ΑΔΑ:..........................) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας.
2. Έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ):

 Βασιλική Τσαμαδιά, Πολ. Μηχ/κό ΠΕ, Γενική διευθύντρια της ΔΕΥΑΘ, µε αναπληρωτή τον
Λεωνίδα Κοκκίνη Πολ. Μηχ/κο ΤΕ, Πρ/νο του τμήματος Μελετών και Εκτελέσεως Έργων της ΤΥ
της ΔΕΥΑΘ

οι οποίοι ορίστηκαν µε την µε αριθμ. ..../2020 (ΑΔΑ:...........................) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους όρους

αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε
λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση
της προγραμματικής σύμβασης

 ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
 εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της

προγραμματικής σύμβασης.
Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του Προέδρου της και µε
γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά µέλη
της, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά
κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό
µέλος της. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ .ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση
του Προέδρου της. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω
έργο τους. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
παρόντων µελών της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής
υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν
ανακύψει. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών
εκτελεί υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ./ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί
να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της
Σύμβασης. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της
Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου. Η ενδεχόμενη παράταση της
χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου αυτής. Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια παράτασης της Προγραμματικής
Σύμβασης : δέκα (10) μήνες

ΆΡΘΡΟ 11: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ
 Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
 Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει

στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να
εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης
προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια.
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ΆΡΘΡΟ 13: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών
συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε
συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΗΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

"Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων"
Έτος 2020 2021 2022
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Ενέργειες \ Αριθμός
μηνών 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1
Διάρκεια
Προγραμματικής
Σύμβασης

2

Προσυμβατικές
διοικητικές ενέργειες
(Ελεγκτικό, Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ,
Περιφερειακό Συμβούλιο,
Υπογραφή
Προγραμματικής
Σύμβασης)

3

Σύνταξη διακήρυξης και
των τευχών
δημοπράτησης -
Δημοσίευση Διαγωνισμού

4

Διενέργεια διαδικασιών
ανάθεσης και επιλογής
αναδόχου - ολοκλήρωση
διεξαγωγής
δημοπράτησης -
υπογραφή σύμβασης

5 Υλοποίηση του έργου
6 Συντήρηση έργου
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας» και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας» (ΔΕΥΑΘ),
για την υλοποίηση της πράξης: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και
Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού 1.940.000,00 € σύμφωνα με
το ανωτέρω συνημμένο σχέδιο, καθώς και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
για την υπογραφή της.

2. Ορίζει δύο μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

 Παπαντωνίου Ισιδώρα, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, προϊσταμένη της ΔΤΕ Π.Ε.
Βοιωτίας ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, Αγρ. Τοπογράφο
Μηχανικό, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας.
 Ζαμπάκο Παύλο, Μηχ. Μηχανικό, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας, µε
αναπληρωτή τον Εγκόλφιο Αθανάσιο, Πολ. Μηχανικό, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1253

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187657/3155/17-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξούσιου

δικηγόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (φορέας 073), οικονομικού έτους 2020, Π.Ε.
Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας για σύνταξη
γνωμοδότησης (σχετικά με
το εάν το ασφαλιστήριο που
κατέθεσε η ανάδοχος
εταιρεία ‘’ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ
ΑΤΕ’’, πληροί τις
προϋποθέσεις που θέτει το
άρθρο 22 της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων
(Ε.Σ.Υ) του έργου
«Εργασίες Κατεδάφισης
Κτιρίου Π.Ε.Ευρυτανίας»),
λαμβάνοντας υπόψη τις
σχετικές διατάξεις και αφού
μελετήσει το φάκελο της

03.073.
0871.01

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
396,80 16.900,00 8.331,08 8.172,12
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υπόθεσης και γενικά να
πράξει τα απαραίτητα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1254

ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 191009/3213/21-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό

Προϋπολογισμό (φορέας 073), οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή για εργασίες
συντήρησης των
καυστήρων καλοριφέρ
των κτιρίων που
στεγάζονται οι
υπηρεσίες της ΠΕ
Ευρυτανίας
(Διοικητήριο, Κτιριακό
συγκρότημα ΟΑΕΔ,
Κτηνιατρείο, Δ/νση
Μεταφορών – ΚΤΕΟ,
Κ.Ι.Π.Ε), απαραίτητη
για τη σωστή
λειτουργία τους.

03.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

1.326,80 7.000,00 2.070,80 3.602,40

Η δαπάνη αφορά την
επισκευή των
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων της ΠΕ
Ευρυτανίας, λόγω
εμφάνισης
προβλήματος, για τη
σωστή λειτουργία τους
αλλά και την εύρυθμη
λειτουργία των
υπηρεσιών.

03.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

160,00 7.000,00 3.397,60 3.442,40

Η δαπάνη αφορά την
επισκευή του
τερματικού
καταγραφής
χρονοπαρουσίας του
προσωπικού
(αντικατάσταση
έγχρωμης οθόνης
υγρών κρυστάλλων),
των υπηρεσιών που
στεγάζονται στο

03.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

185,38 7.000,00 3.557,60 3.257,02
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κτιριακό συγκρότημα
ΟΑΕΔ της ΠΕ
Ευρυτανίας, λόγω
βλάβης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1255

ΘΕΜΑ22ο:Α.Εξειδίκευσηπίστωσης από τον ΤακτικόΠροϋπολογισμό (ΕιδικόςΦορέας 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. Β. Διόρθωση της
υπ΄αριθμ. 1172/15-09-2020 απόφασης τηςΟικονομικήςΕπιτροπήςΠ.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 192927/5868/22-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει:
1. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020 και για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν
το 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Παροχής
Υπηρεσιών για την
επισκευή
φωτοτυπικού
μηχανήματος της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ
Εύβοιας.Έγγραφο
184218/124/11-09-
2020 του τμήματος
Πληροφορικής της
ΠΕ Ευβοίας.

02.02.073.0
869.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

74,40

2

Δαπάνη Παροχής
Υπηρεσιών για την
επισκευή ενός
κυκλοφορητή που
ανήκει στο κύκλωμα
ψύξης-θέρμανσης
του κτιρίου της ΠΕ
Εύβοιας.
Έγγραφο
191270/5824/18-09-
2020 του τμήματος
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας.

02.02.073.0
869.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

285,20

3

Δαπάνη για την
επισκευή
φωτοτυπικού
μηχανήματος της
Δ/νσης

02.02.073.0
869.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

62,00 34.786,66

27.280,03

7.159,43
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Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Εύβοιας.
Έγγραφο
190540/137/18-09-
2020 του τμήματος
Πληροφορικής της
Π.Ε.Εύβοιας.

λοιπού
εξοπλισμού

4

Δαπάνη Παροχής
Υπηρεσιών για την
εκτέλεση
κηποτεχνικών
εργασιών του
περιβάλλοντος
χώρου του Μεγάρου
της Π.Ε. Εύβοιας.
Έγγραφο
191150/5814/18-09-
2020 του τμήματος
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας.20REQ0073
40914
Έτος 2020 1.000,00
€
Έτος 2021 5.000,00
€

02.02.073.0
899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

1.000,00

5

Δαπάνη για την
ετήσια συνδρομή στη
βάση δεδομένων
<<Δήμος ΝΕΤ>>.
Έγγραφο
190820/5806/18-09-
2020 του τμήματος
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας.

02.02.073.0
899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές 1.116,00 156.057,44 102.410,05

51.531,39

6

Δαπάνη προμήθειας
ανταλλακτικών
επισκευής
φωτοτυπικού
μηχανήματος της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ
Εύβοιας.Έγγραφο
186673/128/14-09-
2020 του τμήματος
Πληροφορικής της
ΠΕ Ευβοίας.

02.02.073.1
329.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

403,00

7

Δαπάνη προμήθειας
ανταλλακτικών
επισκευής
φωτοτυπικού
μηχανήματος της
Δ/νσης
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Εύβοιας.
Έγγραφο
190484/135/18-09-
2020 του τμήματος
Πληροφορικής της
Π.Ε.Εύβοιας.

02.02.073.1
329.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

734,50 5.000,00
2.374,00

1.488,50

8 επιστροφή ποσού 1.190,00 249.414,37 245.777,87
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επιχορήγησης στο
Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης ως
αχρεωστήτως
εισπραχθέντος

02.02.073.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

2.446,50

9

Δαπάνη
οδοιπορικών για το
πρόγραμμα
Δακοκτονίας του
τμήματος ποιοτικού
& φυτικού ελέγχου
για το μήνα
Οκτώβριο
2020.Έγγραφο
180194/10147/08-
09-2020 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικ. και
κτηνιατρικής

02.02.073.5
241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγω

γής
1.200,00 1.186.772,82

872.489,06

313.083,76

ΣΥΝΟΛΟ
6.065,10 1.632.031,29 1.006.999,64 619.040,95

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
121120
ΙΧ(επισκευή
τροφοδοσίας
εξαγωγής &
τοποθέτησης
μπέκ,& σωλήνων
υψηλής πιέσεως)
που είναι εντ. στο
υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ. οχ.& μηχ
εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με

02.02.071.
9459.01

Διάφορα
έργα.

434,00
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υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.2020-
2021"

χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
168247/5297/24-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

2

Δαπάνη
προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
121120(6 σωλήνες
υψηλής
πίεσης,12ρακόρ,1
βαλβίδα πίεσης
πετρελαίου,4 μπέκ)
που είναι εντ. στο
υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.2020-
2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
168207/5293/24-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.
9459.01 Διάφορα

έργα.

892,80
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3

Δαπάνη επισκευής,
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123053 ΙΧ
(εξαγωγή &
τοποθέτηση
ακροφυσίων &
έλεγχος
τροφοδοσίας), που
είναι εντ. στο
υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.2020-
2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
168253/5298/24-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.
9459.01 Διάφορα

έργα

496,00

4

Προμήθεια υλικών
για την επισκευή
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123053 ΙΧ(8
λίτρων λάδι,1
φίλτρο λαδιού,1
πετρελαίου), που
είναι εντ. στο
υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και

02.02.071.
9459.01 Διάφορα

έργα

99,20
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μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.2020-
2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
168255/5299/24-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

5

Προμήθεια υλικών
για την επισκευή
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123053 ΙΧ(1
τρομπάκι,2σωλήνε
ς υψηλής
πίεσης,4ακροφύσια
,4προθερμάνσεις),
που είναι εντ. στο
υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..."
με υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.2020-
2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
1682020/5292/24-
8-2020 της ΔΤΕ
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.
9459.01

Διάφορα
έργα

607,60

6
Δαπάνη επισκευής,
του οχήματος της
Πολιτικής

248,00
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Προστασίας ΜΕ
123053 ΙΧ
(καθαρισμός
ρεζερβουάρ &
σέρβις), που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.2020-
2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
168196/5291/24-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.
9459.01 Διάφορα

έργα

7

Προμήθεια υλικών
για την επισκευή
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
121117 ΙΧ(1
βαλβίδα πιέσεως),
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 &

02.02.071.
9459.01

Διάφορα
έργα

186,00
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μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.2020-
2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
168312/5304/24-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

8

Δαπάνη επισκευής,
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΙ
8805 ΙΧ (έλεγχος
τροφοδοσίας
πετρελαίου,
εξαγωγή &
τοποθέτηση
βαλβίδας), που
είναι εντ. στο
υποέργο
«Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες
επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:"
Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες
συντήρησης
οχημάτων &
μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.2020-
2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
168193/5290/19-8-
2020 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.
9459.01

Διάφορα
έργα

124,00 456.216,07

118.712,31

334.416,16

ΣΥΝΟΛΟ 3.087,60 456.216,07 118.712,31 334.416,16

3. Την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ.
02071), έτους 2020, ως εξής:
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή
παραβόλου στην
GIRARDI
MONIKA του
JOHANN λόγω μη
χρήσης.
Έγγραφο
159747/15344/13-
08-2020 της
Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.07
1.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

280,00 4.955,00

1.839,00

2.836,00

ΣΥΝΟΛΟ 280,00 4.955,00 1.839,00 2.836,00

Β. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1172/15-09-2020 απόφασή της (πρακτικό 33) ως προς την
παράγραφο 1. Α/Α 1, λόγω λάθους στην αιτιολογία της δαπάνης, από το λανθασμένο
«Προμήθεια υλικών και οργάνων που αφορούν εργασίες συντήρησης αρμοδιότητας του τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού της ΔΤΕ της Π.Ε. Ευβοίας. Έγγραφο 102829/3064/03-06-2020 της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας 20REQ006813714», στο ορθό «Δαπάνη Παροχής
Υπηρεσιών για την αντικατάσταση κλειδαριάς σε αποθήκη στο ισόγειο του Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας. (Έγγραφο 179201/5454/07-09-2020 του τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας)».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1256

ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
191655/5058/22-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 παροχή υπηρεσιών

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, Π.Ε. Βοιωτίας, ως
κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια υλικών
για κατασκευή
σκελετού στήριξης
τριών ανοιγμάτων
στην οροφή του

02.05.073.169
9.
01

Λοιπές
προμήθειες 2.852,00 17.206,80 10.619,92 6.586,88
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Διοικητηρίου στη
Λιβαδειά, καθώς και
προμήθεια μουσαμά
ταράτσας για την
επικάλυψη αυτών,
σύμφωνα με το Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ
Α/8-8-16) και οδηγίες
2014/24/ΕΕ,
2014/25/ΕΕ

2

Επιστροφή
χρηματικού ποσού
στο ΜΑΓΓΙΩΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, επειδή
κατέβαλε
επιπρόσθετο ποσό
για την μεταβίβαση
του ΥΗΟ 4526
αυτ/του, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.319
9.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

165,00 8.569,00 1.900,00 6.669,00

3

Επιστροφή
χρηματικού ποσού
στη εταιρεία
ΝΤΕΛΙΚΟΣ. Ζ-
ΛΙΑΚΟΣ Ι. Ο.Ε,
επειδή κατέβαλε
επιπρόσθετο ποσό
για την μεταβίβαση
του ΥΜΥ 8193
αυτ/του, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.319
9.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

165,00 8.569,00 2.065,00 6.504,00

4

Αμοιβή στο
δικηγόρο, που θα
οριστεί για την
υπόθεση
παραχώρησης
ακινήτων των Κήπων
Αλιάρτου και ενός
ακινήτου στον
Ορχομενό κατόπιν
του αρ.
187800/4920
εγγράφου της Δ/νσης
Δ/κού-
Οικ/κού,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.087
1 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

1.289,60 20.000,00 15.466,34 4.533,66

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 4.471,60 45.775,80 28.151,26 17.624,54 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1257

ΘΕΜΑ 24ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
193435/3241/22-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν ψηφίζουν ως Παράταξη τη δαπάνη με α/α 1, που αφορά
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φύλαξη στο κτίριο του νέου Διοικητηρίου της Π.Ε Φωκίδας από ιδιωτική εταιρεία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, από τον ειδικό
Φορέα 073, Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

H δαπάνη
αφορά την
ανάληψη
πολυετούς

υποχρέωσης για
ανάθεση
υπηρεσιών
φύλαξης στο
κτίριο του νέου
Διοικητηρίου της
Π.Ε Φωκίδας
για ένα έτος
2020: 4.500,00
2021: 15.000,00
Το αρθμ. πρωτ.
193527/3242/22

.09.2020
πρωτογενές
αίτημα του
Τμήματος

Προμηθειών
της Π.Ε.
Φωκίδας

(ΑΔΑΜ:20REC
007351199)

02.04.073.0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

4.500,00 69.504,00 58.544,54 6.459,46

2.

Πληρωμή
συμπληρωματικ
ής δαπάνης για
προμήθεια
υλικών για την
κατασκευή
ξύλινης
ντουλάπας για
τις ανάγκες του
τμήματος
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων λόγο
λάθους στο
Πρωτογενές
αίτημα . Το
αρθμ. πρωτ.
152383/2808/30
.07.2020

02.04.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 161,80 13.692,25 9.698,17 3.832,28
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Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 4.661.80 83.196,25 68.242,71 10.291,74

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1258

ΘΕΜΑ 25ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 193888/5855/22-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν ψηφίζουν ως Παράταξη τη δαπάνη της παραγράφου Β.
της εισήγησης, που αφορά δαπάνη 45.000 € για έκτακτη εισφορά στο “ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020”, διότι την θεωρούν “πολύ περιορισμένης
αποτελεσματικότητας για τον λαό της περιοχής”.

Ομοίως, καταψηφίζουν την συγκεκριμένη δαπάνη οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και
Σιαλμάς.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α. 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
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας
(σχετικά με την προσφυγή
του Κωνσταντίνου
Ντριβαλά και του
Ευαγγέλου Καρανάσιου)

Έγγραφο 161735/671/22-
9-2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

590,24 130.000,00 87.094,48 42.905,52
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Β. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως
κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1259

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά -
ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού
400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189432/2793/17-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/4-09-2020 (ολοκληρώθηκε στις 14-09-2020) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:91587, του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών -
τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας,
Τριμελές Α Τμήμα
(σχετικά με την προσφυγή
του Δημητρίου Μπλάνη
κλπ)

Έγγραφο 78542/392/22-9-
2020 της Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52 130.000,00 87.684,72 42.315,28

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.145,76

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη έκτακτης
εισφοράς “ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΕΛΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020”

Έγγραφο
187911/3161/15-09-
2020της Δ/νσης
Διοικητικού -
Οικονομικού ΠΕ
Φωκίδας

20REQ007315149 2020-
09-15

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

45.000,00 4.089.486,03 2.616.976,79 1.472.509,24

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 45.000,00
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ΠΕΤΡΟΣ - ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα πέντε τοις
εκατό (45,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1260

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου - Παντειχίου», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 162222/5108/17-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/7-09-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ:89882, του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου - Παντειχίου», Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΣΠΡΟΣ Χ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ASPROS ENERGY ARGOLIDA».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΣΠΡΟΣ Χ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ASPROS ENERGY ARGOLIDA», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:155108 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δυο και δέκα επτά τοις εκατό (42,17%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1261

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την
χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας (ρέμα Παλαιοχωρίου και
Κεραμιδίου)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 177001/10441/11-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/26-08-2020 πρακτικό δημοπρασίας του συνοπτικού

διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Αμφίκλειας -
Ελάτειας (ρέμα Παλαιοχωρίου και Κεραμιδίου)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 74.000,00 €
με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη,
ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ
Ο.Ε», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50,00%) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1262

ΘΕΜΑ 29ο: Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης
παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού, συμβατικής αμοιβής 29.758,07 € χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 187228/11160/18-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τόνισε πως “η καθυστέρηση αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού και την
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Αρχαιολογική υπηρεσία, προς τους οποίους οφείλουν να διαμαρτυρηθούν δημόσια”. Κατά την
Παράταξή του “η παράταση μπορεί να είναι 4μηνη… Όσο δηλαδή προβλέπεται για την 3η φάση
της μελέτης”.

Στη βάση αυτή, καταψηφίζουν την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Χορηγεί παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης

παλαιού γεφυριού επί του βοιωτικού Κηφισού, συμβατικής αμοιβής 29.758,07 € χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ, κατά δεκατέσσερις μήνες (14) μήνες, ήτοι μέχρι 6-08-2021, λόγω
αναμονής των εγκρίσεων των μελετών του 2ου Σταδίου από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1263

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189141/2783/16-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου

2014ΕΠ56600015, των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φραγκίστας από 05/02/2020 έως 10/02/2020.

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 3.720,00€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων από 04/04/2020 έως 12/04/2020.

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β &
ΣΙΑ ΟΕ 6.696,00€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την συνδρομή της
Π.Υ. Καρπενησίου στην πυρόσβεση στην
πυρκαγιά στο Τροβάτο από 14/04/2020 έως
15/4/2020.

2014ΕΠ56600015 ΛΑΘΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 992,00€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την συνδρομή της
Π.Υ. Καρπενησίου στην πυρόσβεση στην

2014ΕΠ56600015 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 992,00€
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πυρκαγιά στο Τροβάτο από 14/04/2020 έως
15/04/2020.

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την βελτίωση του
οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα-Σύχνικο-
Μοναστηράκι από 27/04/2020 έως 08/06/2020.

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 13.491,20€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την βελτίωση του
οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα-Σύχνικο-
Μοναστηράκι από 27/04/2020 έως 08/05/2020.

2014ΕΠ56600015 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.519,00€

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την βελτίωση του
οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα-Σύχνικο-
Μοναστηράκι από 27/4/2020 έως 22/05/2020.

2014ΕΠ56600015 ΛΑΘΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.654,40€

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την βελτίωση του
οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα-Σύχνικο-
Μοναστηράκι από 27/04/2020 έως 15/05/2020.

2014ΕΠ56600015 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4.761,60€

9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων από 25/06/2020 έως 14/07/2020.

2014ΕΠ56600015 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8.704,80€

10.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων από 25/06/2020 έως 09/07/2020.

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β &
ΣΙΑ ΟΕ 7.737,60€

11.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων από 25/06/2020 έως 09/07/2020.

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5.158,40€

12.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων από 04/04/2020 έως 18/04/2020.

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5.952,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1264

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας (συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Κοινότητα Αγ.
Πάντων).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189531/717/17-09-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
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Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου

2014ΕΠ56600016, Υποέργο 21 (έκτακτες ανάγκες 2020), των εντολών πληρωμής και
πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για την συνδρομή
στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Κοινότητα
Αγ. Πάντων Φωκίδας.
από 19/8/2020 έως 21/8/2020

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε Ο.Ε 2.407,46€

2

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για την συνδρομή
στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Κοινότητα
Αγ. Πάντων Φωκίδας
από 19/8/2020 έως 20/8/2020

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3.305,22€

3

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας, για την συνδρομή
στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Κοινότητα
Αγ. Πάντων Φωκίδας
από 19/8/2020 έως 20/8/2020

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 1.534,50€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1265

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 191746/727/21-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (μεσογειακός κυκλώνας ΙΑΝΟΣ).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 192629/730/21-09-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 191746/727/21-09-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(μεσογειακός κυκλώνας ΙΑΝΟΣ), με την οποία αποφασίστηκαν:

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

2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησε ο
Μεσογειακός Κυκλώνας «ΙΑΝΟΣ», ο οποίος εκδηλώθηκε από τις 17-09-2020 στην περιοχή
της Π.Ε. Φωκίδας.

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών:
i. Των με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 93455 εκσκαφέα, ΜΕ 43671 εκσκαφέα - φορτωτή, ΜΕ
86305 διαμορφωτή γαιών και του με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ 2083 φορτηγού, ιδιοκτησίας
“ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε.”, για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων από φερτά υλικά και την
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αποκατάσταση κυκλοφορίας στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Λιδωρικίου-Συκιάς-
Στρώμης-Καλοσκοπής-Μαυρολιθάρι-Καστριώτισσας-Αθ.Διάκου.
ii. Των με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 114740 διαμορφωτή γαιών, ΜΕ 50318 φορτωτή, ΑΜΕ
4277 φορτηγού, ΜΕ 73925 εκσκαφέα-φορτωτή και του ΕΚΑ 9309 οχήματος μεταφοράς
Μ.Ε., ιδιοκτησίας “ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ”, για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό
τάφρων από φερτά υλικά και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Εθνικού και
Επαρχιακού δικτύου, Όρια Νομού-Ερατεινή, Παρ. Σεργούλας-Γλυφάδα-Χάνια-Σπήλια,
Μοναστηράκι-Μανάγουλη-Μαλάματα, Καστράκι-Ρέρεση.
iii. Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 51662 φορτωτή-εκσκαφέα και του ΑΜΕ 1503 οχήματος
μεταφοράς Μ.Ε, ιδιοκτησίας “ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ”, για την άρση καταπτώσεων,
καθαρισμό τάφρων από φερτά υλικά και την αποκατάσταση κυκλοφορίας του Εθνικού
οδικού δικτύου Άμφισσα-Γραβιά, 51οχλμ.-Καλοσκοπή.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθμ. 2137/18-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για τη σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία
και εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1266

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 188755/3384/16-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (καθαρισμός της κοίτης των χειμάρρων ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ, ΚΟΥΡΑΔΑΣ, ΠΛΕΙΣΤΟΣ,
ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ, θέση ΑΙΛΙΩΣΑ και θέση ΛΑΖΟΡΕΜΑ).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 193666/3457/22-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Σε αυτό το σημείο η κα Μπατζελή έκανε μια γενική παρατήρηση. Ζήτησε, όταν
αναγράφονται ποσά για την πολιτική προστασία, να αναφέρεται επιπλέον το σύνολο της
δαπάνης ανά Περιφερειακή Ενότητα και καταστροφή.
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έπρεπε να έχουν γίνει
προγραμματισμένα, έγκαιρα και ύστερα από διαγωνιστικές διαδικασίες…”.

Στη βάση αυτή, ως Παράταξη ψηφίζουν λευκό.
Ομοίως ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Δούρος, Σιαλμάς και Αναγνωστάκης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 188755/3384/16-09-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(καθαρισμός της κοίτης των χειμάρρων ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ, ΚΟΥΡΑΔΑΣ, ΠΛΕΙΣΤΟΣ,
ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ, θέση ΑΙΛΙΩΣΑ και θέση ΛΑΖΟΡΕΜΑ), με την οποία αποφασίστηκαν:

1. H απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, ήτοι η μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων των
κάτωθι ιδιωτών:

Α. Του “ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ”, για την εκτέλεση εργασιών «ενίσχυση πρανών και διευθέτησης της
κοίτης του χειμάρρου ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ και ΚΟΥΡΑΔΑΣ».
Β. Του “ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για την εκτέλεση εργασιών «ενίσχυση πρανών και
διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου ΠΛΕΙΣΤΟΣ».
Γ. Των “ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΛΕΞΗ Ο.Ε.”, για την εκτέλεση εργασιών «ενίσχυση πρανών και
διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ».
Δ. Του “ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού στο τεχνικό που
εκβάλλει επί της Ε.Ο. Άμφισσας - Λαμίας, στη θέση «ΑΙΛΙΩΣΑ» και στο τεχνικό απορροής
ομβρίων του επαρχιακού δικτύου εντός του οικισμού Συκιά, στη θέση «ΛΑΖΟΡΕΜΑ»,

που αφορά στην σημειακή διευθέτηση της κοίτης και την ενίσχυση των πρανών των χειμάρρων
“ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ, ΚΟΥΡΑΔΑΣ, ΠΛΕΙΣΤΟΣ, ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ” και τον καθαρισμό στο τεχνικό
που εκβάλλει επί της Ε.Ο. Άμφισσας - Λαμίας, στη θέση «ΑΙΛΙΩΣΑ» και στο τεχνικό απορροής
ομβρίων του επαρχιακού δικτύου εντός του οικισμού Συκιά, στη θέση «ΛΑΖΟΡΕΜΑ» της Π.Ε.
Φωκίδας, λόγω έκτακτης ανάγκης και εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των
μηχανημάτων, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
που θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος και τον αρμόδιο υπάλληλο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, που θα επιβλέπει την εργασία, ως και από την
επιτροπή παραλαβής και θα θεωρηθεί σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 2137/18-12-2019
απόφαση (πρακτικό 41 θέμα 18ον, ΑΔΑ 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
ωριαίας αποζημίωσης μηχανημάτων.

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

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από τα στοιχεία καταγραφής (gps).
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Τα μηχανήματα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλας 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
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εργασία του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1267

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 181689/696/9-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων), Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 181721/697/9-09-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 181689/696/9-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς

Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δράσεις
πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων), Π.Ε.Φθιώτιδας, με την οποία
αποφασίστηκαν:

1.- Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας, για την κάλυψη των αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-91689 μηχανήματος έργου, τύπου προωθητή ερπ.,

ιδιοκτησίας “ΧΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ”, για τον καθαρισμό της κοίτης του ρέματος Βασιλάκη κατάντη της
οδού Πελασγίας Βαθύκοιλο (εργοστάσιο χαρτοποιίας ΠΑΚΟ) από φερτά υλικά, βλάστηση, χωρίς
μεταβολή των διατομών αυτού για τη διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας
του υδατορέματος, προκειμένου να προστατευτούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες επιχειρήσεις,
εγκαταστάσεις και αγροτεμάχια από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή
από πλημμυρικό φαινόμενο.

β) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-133086 μηχανήματος έργου, τύπου εκκαφέα ερπ. και του
υπ΄αριθμ. ΜΕ 28247 μηχανήματος έργου, τύπου προωθητή γαιών ερπ., ιδιοκτησίας
“ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ” καθώς και την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: α) Παραγωγή,
μεταφορά διάστρωση κλπ σκυροδέματος C16/20 εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 86 κ.μ., β)
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού ολπισμού εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 5.060 Κγμ, γ)
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτιμώμενης ποσότητας 180 Κγμ, δ) Ξυλότυποι επίπεδων
επιφανειών περίπου 4,5 τ.μ. για τον καθαρισμό της κοίτης και την αποκατάσταση της ζημιάς
στους αναβαθμούς ανάντη και κατάντη της γέφυρας καθώς και του καταστρώματος συτής στο
υδατόρεμα Ξηριάς στην περιοχή της ΤΚ Λαδικούς του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να
προστατευτούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και αγροτεμάχια από
την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή καθώς και να προστατευτούν οι
υποδομές από ολοκληρωτική καταστροφή από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην
περιοχή αυτή από πλημμυρικό φαινόμενο

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

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας
καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

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

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε., οι δε ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
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Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και

λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας, καθώς και την
ενδεικνυόμενη ανά περίπτωση σήμανση της οδού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

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

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

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

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

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

Β. Συμπληρώνει το μητρώο ιδιωτών, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 84 απόφασή της,
(πρακτικό 3 της 21/01/2020, ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) με τις ανωτέρω επιχειρήσεις, ως παρακάτω:

142 ΧΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 074945329 ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ

143 ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜ. 136882183 ΓΡΑΝΙΤΣΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1268

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 191042/733/18-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 191043/734/18-09-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 191042/733/18-09-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας (και όχι του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στον
τίτλο του θέματος) περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020), Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία
αποφασίστηκαν:

Α.- H ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας, για την κάλυψη των αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

Β.- Η συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών, που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 84
απόφαση της Ο.Ε. (πρακτικό υπ΄ αριθμ. 3 της 21/01/2020 ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349), με τις
ανωτέρω επιχειρήσεις, ως παρακάτω:

144 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 146506173 ΛΟΓΓΙΤΣΙ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ

145 ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 050442074 ΛΑΜΙΑ

Γ.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων:
1) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 113980 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα ερπ., του με
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αριθμ. Κυκλ ΜΕ 98250 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτής λαστ. και των με αρ.κυκλ ΜΙΤ-
2569 και ΜΙΤ-3952 φορτηγών, ιδιοκτησίας “ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ”, προκειμένου να προβούν σε
εργασίες καθαρισμού του υδατορέματος Αγ. Ιωάννου ΤΚ Κόμνηνας του Δήμου Καμένων
Βούρλων και να προστατευτούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και
αγροτεμάχια από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή, καθώς και να
προστατευτούν οι υποδομές από ολοκληρωτική καταστροφή από την ανεξέλεγκτη διάχυση των
υδάτων στην περιοχή αυτή από πλημμυρικό φαινόμενο.
2) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 26694 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου ισοπεδωτή γαιών, του με
αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 139750 τύπου φορτωτή εκσκαφέα, του με αρ. Κυκλοφορίας οδοστρωτήρας
ΜΕ 61335, του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΧ - 2944 φορτηγού, του με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ 1732-
Ρ53734 οχήματος μεταφοράς, ιδιοκτησίας “ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ”, για την άμεση
αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της Δ.Ε.
Λιανοκλαδίου του Δήμου Λαμιέων.
2) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 73736 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας “ΣΥΛΕΒΙΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της Δ.Ε. Μακρακώμης και Δ.Ε.
Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.
3) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 116221 ιδιωτικού μηχάνηματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα, του
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΖ 3867 φορτηγού μεταφοράς νερού-υδροφόρου, ιδιοκτησίας
“ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών
μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περιοχή της Δ.Ε. Λαμίας, Δ.Ε. Υπάτης, Δ.Ε. Γοργοποτάμου του
Δήμου Λαμιέων.
4) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 37197 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών
μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
5) Τoυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96273 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή-εκσκαφέα, του
με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 44758 φορτωτή λαστ., του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 76255 μηχανήματος
έργου, τύπου φορτωτή λαστ. και το ΥΧΤ - 9306 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιίας,
τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.
6) Των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 74489 μηχανημάτων έργου, τύπου φορτωτή-εκσκαφέα και
του ΜΕ 131606 τύπου εκσκαφέα και του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΜ 5189 φορτηγού, ιδιοκτησίας
“ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας
(οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
7) Τoυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 68674 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή - λαστιχοφόρου,
ιδιοκτησίας “ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών (οδοποιίας,
τεχνικά κα) σε περιοχές της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων.
8) Τoυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44637 μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτής γαιών,
ιδιοκτησίας “ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
9) Του με αρ. Κυκλοφορίας ΜΕ 48621 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή-εκσκαφέα και του
με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 37135 μηχανήματος έργου προωθητή γαιών, ιδιοκτησίας “ΝΙΑΒΗΣ
ΗΛΙΑΣ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα,
οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
10) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121642 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας “ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της Δ.Ε. Μακρακώμης του Δήμου
Μακρακώμης.
11) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116216 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα ερπ., του
με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 127957 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή λαστ., του με αρ.
Κυκλοφορίας ΜΕ 127957 μηχανήματος έργου, τύπου προωθητή γαιών και του με αρ.
Κυκλοφορίας ΕΚΕ 2021 οχήματος μεταφοράς του ιδίου αλλά και άλλων, ιδιοκτησίας
“ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών
μας (υδατορέματα, οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
12) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 114341 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή λαστ. και
του με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ-1915 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ”, για
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την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην
περοχή της Δ.Ε. Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης και σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
13) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 130964 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου εκσκαφέα λαστ.
Ιδιοκτησίας ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της Δ.Ε. Μακρακώμης του Δήμου
Μακρακώμη και σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
14) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78514 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας “ΖΥΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της Δ.Ε. Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας
- Ελάτειας.
15) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99622 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα ερπ., του με
αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 99623 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή λαστ. και του με αρ.
Κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και Ρ 45404 οχήματος μεταφοράς ΜΕ του ιδίου αλλά και άλλων,
ιδιοκτησίας “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (υδατορέματα οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
16) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121639 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή λαστ., των
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 73719 και ΜΕ 118975 μηχανημάτων έργου, τύπου εκσκαφέα ερπ.,
των με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΙΖ-1847, ΜΙΡ-4839, ΜΙΝ 1492 φορτηγών και του με αρ.
κυκλοφορίας Ρ 45383 και ΝΧΥ 3942 οχήματος μεταφοράς ΜΕ, ιδιοκτησίας “ΑΦΟΙ Ν. ΤΣΙΓΚΑ
ΕΠΕ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα,
οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
17) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 45325 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ”, για την άμεση αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας.
18) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 121672 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση ζημιών σε
δίκτυα υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου
Λαμιέων.
19) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118970 μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα ερπ. και του υπ΄
αριθμ. ΜΙΡ 6619 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ”, για την άμεση
αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα, τεχνικά κα) στην ΔΕ Υπάτης του
Δήμου Λαμιέων
20) Των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 61100, ΜΕ 62941, ΜΕ 45167 ιδιωτικών μηχανημάτων,
τύπου εκσκαφέα ερπ., του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 27136 μηχανήματος έργου, τύπου
προωθητή γαιών, του με αρ. Κυκλ. ΜΕ 88852 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή-εκσκαφέα,
των με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΙΧ 6852 ,ΒΟΡ 2827, ΚΖΒ 6676, ΖΧΡ 1819, ΜΙΤ 9548 φορτηγών
και του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΧ 1130 οχήματος μεταφοράς ΜΕ, ιδιοκτησίας “ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα ,
οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων και της ΔΕ Στυλίδας του Δήμου
Στυλίδας.
21) Τoυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 57156 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή-εκσκαφέα
και του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΚ 3238, ιδιοκτησίας “ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”, για την
άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές
της ΔΕ Λιανοκλαδίου του Δήμου Λαμιέων.
22) Των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 140366 και ΜΕ 117452 ιδιωτικών μηχανημάτων, τύπου
εκσκαφέα λαστ., του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 140370 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα
ερπ. και των με αριθμ. κυκλοφορίας ΑΜΕ 4743, ΑΜΕ 4832, ΑΜΕ 5038 , ΑΜΕ 5031 φορτηγών
και του με αρ. κυκλοφορίας ΙΑΕ 8827 οχήματος μεταφοράς ΜΕ, ιδιοκτησίας “ΙΝΤΕRΚΑΤ ΑΕ -
INTERΚAT ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Τ.Ε.Β. ΑΕ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε
δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα, κα) σε περιοχές της ΔΕ Λαμίας και Γοργοποτάμου του
Δήμου Λαμιέων.
23) Των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 3672 και ΜΙΤ 8917 φορτηγών, ιδιοκτησίας
“ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές της ΔΕ Υπάτης του Δήμου Λαμιέων
24) Τoυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44667 μηχανήματος έργου, τύπου προωθητής γαιών,
ιδιοκτησίας “ΥΦΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
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υποδομών μας (αναχώματα , υδατορέματα) σε περιοχές της ΔΕ Μακρακώμης και Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
25) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 43282, ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα λαστ., του
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 63667, τύπου φορτωτής, του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 125258,
ιδιοκτησίας “ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (υδατορέματα, οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της Δ.Ε. Σπερχειάδας του
Δήμου Μακρακώμης
26) Toυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 84303 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου - γερανού, ιδιοκτησίας “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε.”, για την
άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα, οδοποιίας, τεχνικά
κα) στην περοχή της ΔΕ Ομβριακής του Δήμου Δομοκού.
27) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 91681 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα ερπ., του με
αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 107522 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέας-φορτωτής, του με αρ.
κυκλ. ΜΕ 39723 μηχανήματος έργου, τύπου προωθητής γαιών και του με αρ. Κυκλοφορίας ΜΙΝ
1249 οχήματος μεταφοράς, ιδιοκτησίας “ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για την
άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα, οδοποιίας, τεχνικά
κα) σε περιοχές της Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων.
28) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 28247 ιδιωτικού μηχανήματος έργου, τύπου προωθητής
γαιών και του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 133086, τύπου εκσκαφέας ερπ., ιδιοκτησίας
“ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών
μας (υδατορέματα κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
29) Του με αριθμό κυκλοφορίας ME 116205 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου ισοπεδωτής γαιών,
του ΜΕ 126159, τύπου εκσκαφέας-φορτωτής, του ΜΕ 126153, τύπου φορτωτής, των ΜΕ
131624 και ΜΕ 139739, ΜΕ 121667, τύπου εκσκαφέας ερπ., του ME 51823, τύπου εκσκαφέα
λαστ., του ME 131648, τύπου εκσκαφέας, του ΜΕ 27889, τύπου προωθητής γαιών, των με αρ.
Κυκλ. ΜΙΖ 9875, ΜΙΤ 4466, ΖΥΕ 8455, ΜΙΝ 3598, ΜΙΤ 8327 και ΜΙΜ 8882 φορτηγών, του ΜΕ
48703, τύπου φορτωτής ερπ., του ΜΕ 121665, τύπου φορτωτή λαστ. και των με αρ.
Κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς NXA 2429 και ΕΚΑ 4262, ιδιοκτησίας “ΜΠΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας
(υδατορέματα, οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Δομοκού.
30) Των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 5402, ΜΙΡ 4579, ΜΙΡ 2124, ΜΙΤ 1429, ΜΙΤ 6937, ΜΙΖ 9835,
ΜΙΚ 3960, ΑΜΕ 4821, ΑΜΕ 4829 , ΜΙΤ 9311, ΜΙΡ 1781 φορτηγών, του με αριθμό κυκλοφορίας
ΜΕ 31699 μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτή γαιών και του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΡ 8316
οχήματος μεταφοράς ΜΕ, ιδιοκτησίας “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, για την άμεση αποκατάσταση
των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
31) Του με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματος έργου ΜΕ 91708, τύπου φορτωτή - εκσκαφέα, ΜΕ
82608, τύπου εκσκαφέα ερπ., ΜΕ 136485, τύπου φορτωτή ερπ. και ΜΕ 44588, τύπου
ισοπεδωτή γαιών καθώς και των ΜΙΧ 5314, ΑΜΕ 3135, ΜΙΖ 8935 φορτηγών, ιδιοκτησίας “ΣΤ.
ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας
(οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων και Δήμου Μακρακώμης.
32) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99635 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου και του με υπ΄ αριθμ. ΜΙΧ 4975 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΛΕΜΟΝΙΑ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα,
οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.
33) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ - 2594 φορτηγού, ιδιοκτησίας “AΦΟΙ ΔΗΜ. & ΧΡ.
ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΟΕ”, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας
(υδατορέματα, οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων.

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

καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

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

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

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας, καθώς και την
ενδεικνυόμενη ανά περίπτωση σήμανση της οδού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1269

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 192832/11481/22-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου

2014ΕΠ56600010 Υποέργο 19 (έκτακτες ανάγκες 2020), των Εντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας,
για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, την
διευθέτηση ,την διαμόρφωση της κοίτης και
την ενίσχυση των αναχωμάτων της
αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή
Ροδίτσας της Δ.Ε. Λαμίας του Δήμου
Λαμιέων από 06/08/2020 έως 06/09/2020

2014ΕΠ56600010 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24.738,00€
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1270

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 190400/883/17-09-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για έναρξη και περαίωση μίσθωσης επιφυλακής
(σταλία-εργασίες) ιδιωτικών μηχανημάτων, με σκοπό την αντιμετώπιση πλημμυρικών
φαινομένων, βάσει του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της
Γ.Γ.Π.Π/Ε.Σ.Κ.Ε., με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ», στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας, από
18/09/2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 192746/900/21-09-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ζήτησε “να διαγραφεί από την εισήγηση η παρ.10 που αναφέρεται στον
«Δάρδανο», όταν το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη αποφασιστεί και ψηφιστεί. Δεν μπορεί να
υπάρχουν πέντε Περιφέρειες με διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετική καταγραφή εισηγήσεων ”.
Επισήμανε δε ότι “μετά τις παρατηρήσεις τους αναφέρονται τα σημεία αναμονής του στόλου των
33 οχημάτων. Το συνολικό κόστος είναι μεγάλο. Μόνο ορισμένοι υλοποίησαν έργο, καθώς
υπήρχαν πληροφορίες ότι δεν θα περάσει από όλη τη Βοιωτία”.

Στη βάση αυτή, δήλωσε ότι ως Παράταξη ψηφίζουν λευκό.

Ο κ. Χρονάς τόνισε πως “δεν έχει αντίρρηση να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν
συμφωνεί με το ζήτημα της αναφοράς στον ΔΑΡΔΑΝΟ”.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με τη λογική του Κ. Χρονά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 190400/883/17-09-2020 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση της

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για έναρξη και περαίωση
μίσθωσης επιφυλακής (σταλία-εργασίες) ιδιωτικών μηχανημάτων, με σκοπό την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων, βάσει του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της
Γ.Γ.Π.Π/Ε.Σ.Κ.Ε., με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ», στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας, από
18/09/2020. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν:

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

Β. Η διάθεση μέσων και πόρων για έναρξη και περαίωση μίσθωσης επιφυλακής
(σταλίας- εργασιών) ιδιωτικών μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα
προκύψουν από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, βάσει της αναγγελίας της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε
στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Βοιωτίας

Γ. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση (σταλίας-
εργασιών):

1) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 79242 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Αγάθη
Ευάγγελου (Δ.Ε. Δερβενοχωρίων- Δήμου Τανάγρας).
2) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 46134 μηχ/ματος (ισοπεδωτής γαιών-GRADER), ιδιοκτησίας Αγάθη
Ευάγγελου (Δ.Ε. Δερβενοχωρίων- Δήμου Τανάγρας).
3) Του με αρ. κυκλ. ME 96332 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου (Δ.Ε. Δερβενοχωρίων- Δήμου Τανάγρας).
4) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96333 μηχ/ματος (Φορτωτής-λαστιχοφόρος), ιδιοκτησίας Αγάθη
Χρήστου (Δ.Ε. Δερβενοχωρίων - Δήμου Τανάγρας).
5) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 79727 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Πανουργιά
Κων/νου (Δ.Ε. Δερβενοχωρίων- Δήμου Τανάγρας).
6) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 101978 μηχ/ματος (Φορτωτής λαστιχοφόρος), ιδιοκτησίας Πανουργιά
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Κων/νου (Δ.Ε. Δερβενοχωρίων- Δήμου Τανάγρας).
7) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 130160 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ
ΒΟΓΓΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς - Αλιάρτου - Κωπαΐδικού
πεδίου).
8) Του με αρ. κυκλ. Με 34384 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Βιέννα
Χριστίνας (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Δελφών).
9) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96334 οχήματος (Φορτωτής Ερπυστριοφόρος), ιδιοκτησίας Γκώνια
Ιωάννη (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Λαμίας-Ανθοχωρίου).
10) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 116114 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Γκώνια
Ιωάννη (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Λαμίας-Ανθοχωρίου).
11) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 60514 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Καμήλιου
Αθανασίου (Επαρχιακό δίκτυο: Αλιάρτου-Ακραιφνίου-Κωπαΐδικού πεδίου).
12) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96336 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Καραλή
Γεωργίου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Θήβας- Κωπαΐδικό πεδίο).
13) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 77364 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Κασσινά
Λουκά (Επαρχιακό δίκτυο: Θηβών-Χαλκίδας-Νοσοκομείο).
14) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 88631 μηχ/ματος (ισοπεδωτής γαιών-GRADER), ιδιοκτησίας Κασσινά
Λουκά (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Θηβών-Μουρικίου).
15) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 116124 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας
Καφρίτσα Νικολάου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Αλιάρτου-Κωπαΐδικού πεδίου).
16) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 105706 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας
Κοροδήμου Νικολάου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Αράχωβας-όρια Νομού-Δόκανο).
17) Του με αρ. κυκλ. ME 64554 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B),ιδιοκτησίας
Κοροδήμου Γεωργίου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Αράχωβας-Διστόμου-Ζεμενό).
18) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96313 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Κωτσαδάμ
Λουκά (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Αλιάρτου-Κωπαΐδικού πεδίου).
19) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 104194 οχήματος (Φορτωτής Ερπυστριοφόρος), ιδιοκτησίας
Κωτσαδάμ Λουκά (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Θήβας).
20) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 120349 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Μούργου
Νικολάου.( Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Διστόμου-Δαύλειας).
21) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 90496 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Καρούζου
Ευθυμίου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Δαύλειας-Μαυρονερίου).
22) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 93849 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Κάλλη
Θωμά (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Θήβας).
23) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 121700 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Γούλα
Δημητρίου (Επαρχ.οδ. Δίκτυο: Λιβαδειάς-Ορχομενού-Εθνική οδός).
24) Του με αρ. κυκλ. ME 70778 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Περαματζή
Ευάγγελου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Θήβας- Μελισσοχωρίου-Πλαταιών).
25) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 116094 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας
Κουκουβίνου Αριστείδη (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Θήβας-Ασωπίας-Τανάγρας).
26) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 39217 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας
Κουκουβίνου Αριστείδη (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Θήβας-Ασωπίας-Τανάγρας).
27) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 113193 μηχ/ματος (ισοπεδωτής γαιών-GRADER), ιδιοκτησίας
Ανδρίτσου Κων/νου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Θήβας-Δομβραίνας- Προδρόμου-παραλία
Σαράντι).
28) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 61747 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Ζώνα
Λουκά (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Θήβας-Ξηρονομής-παραλία Αλυκής).
29) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 120301 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Φυτίλη
Λουκά (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Θήβας-Θεσπιών-Καναβάρι).
30) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96335 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας
Χριστοδούλου Δημήτριου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Δίκτυο: Λιβαδειάς-Ορχομενού-
Εθνική οδός).
31) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 126847 μηχ/ματος (μηχ/κός εκσκαφέας φορτωτής),ιδιοκτησίας
Μαυροειδή Γεωργίου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Αγ. Γεωργίου-Αγ. Άννας).
32) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 101997 μηχ/ματος (εκσκαφέας φορτωτής-J.C.B), ιδιοκτησίας Χατζήνα
Γεωργίου.(Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Θήβας-Καπαρελλίου-παραλία Αγ. Βασιλείου).
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33) Του με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1450 οχήματος (Βυτίο-πιεστικό-αντλητικό, γερανός), ιδιοκτησίας
Σταμπόλη Άγγελου (Επαρχιακό Οδικό δίκτυο: Λιβαδειάς-Θήβας).

Δ. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 2136
(πρακτικό 41/18-12-2019, θέμα 17ο, ΑΔΑ:7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά,
με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον σκοπό αυτό
και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

Ε. Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.
Βοιωτίας καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών, προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

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

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β)- Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1271

******************************************************

Σε αυτό το σημείο συνδέθηκε μέσω της εφαρμογής “e-presence” η κα Ζωή Κολοβού,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας, προκειμένου
να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις και να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για
τα τρία έκτακτα θέματα, που αφορούν στα μαθητικά δρομολόγια της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η κα Κολοβού δεσμεύτηκε να αποστείλει ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφα που της
ζητήθηκαν.

Κατόπιν των εξηγήσεων που παρασχέθηκαν, οι κ.κ. Μπατζελή, Χρονάς, Δούρος και
Αναγνωστάκης δήλωσαν πως εμμένουν στην αρχική τους λευκή ψήφο.
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Ο κ. Χρονάς, κλείνοντας η συνεδρίαση, θέλησε να διατυπώσει μια πρόταση που δεν
σχετίζεται με τα μαθητικά δρομολόγια, μια πρόταση την οποία κρίνει αναγκαία, προκειμένου να
συντονιστεί η επικοινωνία τους με τις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες. Πρότεινε, λοιπόν,
“κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Περιφερειάρχη, σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά να βλέπουν τον
διοικητικό και οικονομικό διευθυντή κάθε Περιφερειακής Ενότητας”.

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 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ιππολύτη Μπαλκούρα

Κωνσταντίνος Γαλάνης

Αικατερίνη Καλαντζή

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

I. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 3033/10-9-2020 & 3214/21-9-2020 του τμ. Δια Βίου Μάθησης της
Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒ)

ΑΡ.
ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟΥ

Τόπος παραλαβής Τόπος
προορισμού

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ
2020-2021

Προσφορότερο
μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-

Μικρό Λεωφ-ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ

Α

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝ
Ο
ΔΟ

Σ

Ημερήσιο
κόστος άνευ
ΦΠΑ (με
έκπτωση)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

40 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ

ΝΓ
ΚΑΠΑΡΕΛ
ΛΙΟΥ, ΔΣ
ΚΑΠΑΡΕΛ
ΛΙΟΥ

3 ΤΑΞΙ 27,8 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 08.10-13.15 28,14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν/Γ

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ

I. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 3214/21-9-2020 του τμ. Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒ)

ΑΡ.
ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ

Τόπος παραλαβής Τόπος
προορισμού

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ
2020-2021

Προσφορότερο
μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-

Μικρό Λεωφ-ο)

ΕΜΦΟΤΡ
Α

ΧΙΛΙΟΜΕ
ΤΡΑ

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΔ
ΟΣ

Ημερήσιο κόστος
άνευ ΦΠΑ (με

έκπτωση)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5.18
ΔΑΦΝΗ- ΠΥΛΗ-

ΣΤΕΦΑΝΗ-
ΣΚΟΥΡΤΑ

ΣΚΟΥΡΤΑ -
ΠΥΛΗ

Ν/Γ
ΣΚΟΥΡΤΩΝ,

ΔΣ
ΣΚΟΥΡΤΩΝ,
ΔΣ ΠΥΛΗΣ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

& Λ/Τ
ΠΥΛΗΣ

60 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 55,8 ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.00-14.00
ΝΑΙ
(3

ώρες)
146,44 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ν/Γ

ΣΚΟΥΡΤΩΝ
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6.23

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ

1ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ,
1ο ΓΕΛ
ΘΗΒΑΣ

32 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 12,6 ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 08:10-13:45 52,35 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1ου
ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ

6.25

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ

3ο-4ο-5ο
ΔΣ ΘΗΒΑΣ,
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΘΗΒΑΣ

37
ΜΕΓΑΛΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 08:15-13:15

ΝΑΙ
(2

ώρες)
60,15

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.Σ.

ΘΗΒΑΣ
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ΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 3033/10-9-2020 & 3214/21-9-2020 του τμ. Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕΒ)

ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμο

ύ

Σχολική
Μονάδα

ΜΑΘΗ
ΤΕΣ
2020-
2021

Προσφορότερ
ο μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-
Μικρό Λεωφ-

ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Δρομολόγι
ο μονό ή

με
επιστροφή

ΣΥΝ
Ο
ΔΟ

Σ

Ημερ
ήσιο
κόστο

ς
άνευ
ΦΠΑ

Ποσοστ
ό

έκπτωσ
ης (%)

Ημερήσι
ο

κόστος
μετά την
έκτπωσ

η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ:

16 ΔΙΣΤΟΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2 ΤΑΞΙ 1 0 42,
8 2,4 46,2

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ

NAI (3
ΩΡΕΣ) 70,52 38 43,72

ΣΕ:

16 ΣΤΕΙΡΙ-
ΔΙΣΤΟΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

3 ΤΑΞΙ 5 0 51 0 56
ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ

NAI (3
ΩΡΕΣ) 80,37 38 49,83

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣΜΕ ΧΛΜ

ΑΥΞΗΣΗ

ΑΠΟ:

54 ΣΤΕΙΡΙ-
ΚΥΡΙΑΚΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 ΤΑΞΙ 5 0 46,
6 20 71,6

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ

101,1
1

ΝΑΙ
(4

ΩΡΕΣ
)

38 62,69

ΣΕ:
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54 ΚΥΡΙΑΚΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 ΤΑΞΙ 4 0 38 4,4 46,4

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ
71,55

ΝΑΙ
(3

ΩΡΕΣ
)

38 44,36
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣΜΕ ΧΛΜ

ΜΕΙΩΣΗ

ΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 3214/21-9-2020 του τμ. Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒ)

ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙ
Ο

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

Σχολική
Μονάδα

ΜΑΘΗΤΕΣ
2020-2021

Προσφορότερο
μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-

Μικρό Λεωφ-ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΣΥΝ
Ο
ΔΟ

Σ

Ημερήσιο
κόστος

άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωση
ς (%)

Ημερήσι
ο κόστος
μετά την
έκτπωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

AΠΟ:

1.17 ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο ΕΠΑΛ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 1,4 34,6 0 38 ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 59,44 0 59,44

ΣΕ:

1.17
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

-ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1ο ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9 ΜΙΚΡΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3,6 45,3 2,3 53,2 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 84,88 0 84,88

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΧΛΜ.
ΑΥΞΗΣΗ
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ΑΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 η οποία απέβη ΑΓΟΝΗ τη διαγωνιστική διαδικασία της 1ης Πρόσκλησης του ΔΣΑ
ΑΠΟ:

2.4 ΣΤΕΙΡΙ ΔΙΣΤΟΜΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

& ΓΕΛ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ

37 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 0 8,2 0 10,2 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(2

ΩΡΕΣ
)

60,14 - 60,14

ΣΕ:

2.4 ΣΤΕΙΡΙ ΔΙΣΤΟΜΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

& ΓΕΛ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ

37 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 0 8,2 0 10,2 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(3

ΩΡΕΣ
)

64,04 - 64,04

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΔΟΥ

ΑΠΟ:

2.5 ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΑΧΩΒΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ
ΑΡΑΧΟΒΑΣ

14

ΜΙΚΡ
Ο

ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

1,2 2,8 7,8 11,6
1 23,41 ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(2 ΩΡΕΣ) 58,39 - 58,39

ΣΕ:

2.5 ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΑΧΩΒΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ
ΑΡΑΧΟΒΑΣ

14

ΜΙΚΡ
Ο

ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

1,2 2,8 7,8 11,6
1 23,41 ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(3 ΩΡΕΣ) 62,29 - 62,29

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥΜΕ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ
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ΙΙΙ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 3033/10-9-2020 & 3214/21-9-2020 του τμ. Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒ)

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟ

ΓΙΩΝ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 2020-

2021

Προσφορότερο
μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-

Μικρό Λεωφ-ο)

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

55 ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1 ΤΑΞΙ
ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ –
ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΛΟΓΩ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΜΑΘΗΤΗ

ΙΙΙ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 3214/21-9-2020 του τμ. Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒ)

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΩΝ
Τόπος παραλαβής Τόπος προορισμού ΣΧΟΛΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 2020-
2021

Προσφορότερο
μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-

Μικρό Λεωφ-ο)

Δρομολόγιο μονό ή
με επιστροφή ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

32 ΘΕΣΠΙΕΣ ΑΣΚΡΗ Ν/Γ ΘΕΣΠΙΩΝ,
ΔΣ ΘΕΣΠΙΩΝ

1

ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ –
ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΛΟΓΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΝΕΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

(4.11)

33 ΘΕΣΠΙΕΣ ΕΛΛΟΠΙΑ Ν/Γ ΘΕΣΠΙΩΝ,
ΔΣ ΘΕΣΠΙΩΝ

4 ΤΑΞΙ
ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ –
ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΛΟΓΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΝΕΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

(4.11)

ΑΔΑ: ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ
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