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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ουρανία Ντριβαλά
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 27ης Οκτωβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 39

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
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.)-223203/1613/23-10-2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη
της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ.38/20-10-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Εφετείο Αθηνών,σχετικά με τη διάλυση του οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία
«Αστικός Παραθεριστικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας, [σχετικά με την Αίτηση του Κωνσταντίνου Θεοδωρογιάννη κλπ (συν.
10)].

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών
της Π.Ε. Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση Μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξουσίου
δικηγόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020 της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για εκτός έδρας μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου έτους 2020,Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 10ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020.
Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών
Π.Ε.Φθιώτιδας, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020, Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
ΔημοσίωνΕπενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

*ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο «Συντήρηση Οδικών Αξόνων Ν.
Αρτάκη – Ψαχνά & Χαλκίδα – Λέπουρα – Παρ. Κύμης»,προϋπολογισμού 1.261.000,00 € με
ΦΠΑ ,του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας
Μαντουδίου θέση «ΚΥΜΑΣΙ»,προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάκληση των υπ’ αρ. 279/2020 (Αρ. Πρακτ. 8/03-03-2020 Θέμα 10ο
ΑΔΑ:ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ) και 792/30-06-2020 (Πρακτικό 24/30-06-2020 θέμα 10ο, ΑΔΑ 690Χ7ΛΗ-
2ΣΝ) αποφάσεων περί έγκρισης του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. 86462 και συνέχιση της διαδικασίας του υποέργου
«Συντήρηση Βελτίωση Ε.Ο.Ψαχνά–Προκόπι (Γ΄ΦΑΣΗ)» του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
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Π.Ε.Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Αποκατάσταση
Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα όρια του Δήμου
Καρπενησίου 2020» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,προϋπολογισμού 240.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών-
Κατασκευή Τεχνικών Τροβάτο-Όρια Νομού»,προϋπολογισμού 64.000,00€ με ΦΠΑ, της Π.Ε.
Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο,«Συντήρηση-Αποκατάσταση
Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα όρια του Δήμου
Αγράφων 2020»,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 20ο:Α)Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του
έργου:«Eπισκευή κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας στην Αλίαρτο»,προϋπολογισμού
20.000,00 € με ΦΠΑ.
Β)Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας,του έργου “Συντήρηση και Αποκατάσταση τεχνικών έργων και
Καθαρισμός ρέματος Μανδήλω από φερτά υλικά”,προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,του έργου «Συντήρηση και
Αποκατάσταση τεχνικών έργων και Καθαρισμός ρεμάτων στις Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από
φερτά υλικά»,προϋπολογισμού 154.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης της Επιτροπής Διαγωνισμού της
μελέτης : «Συμπληρωματικές Μελέτες Ανάδειξης-Ανάπλασης του Αρχαιολογικού Χώρου Κύνου
Λιβανατών , Ν. Φθιώτιδας» προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 40.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος
του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, ενός
Μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA, τάσεως 20/0,4 kV, για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής
Βίστριζας”, συνολικού ποσού 30.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 25ο:Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1017/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής
Π.Σ.Ε., αναφορικά με τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την “Προμήθεια
χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00€ με
ΦΠΑ - (Αριθμ. Διακήρυξης 11/94700/346325-5-2020) - Τμήματα 1 και 3.
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.212448/820/13-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020).

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.217338/684/19-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Βραγγιανών).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 28ο:Α)Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και του Δήμου Ορχομενού για την εκτέλεση του
υποέργου,«Αποκατάσταση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κωπαϊδικού Πεδίου» του έργου
«Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και Αλίαρτου – Θεσπιέων (περιοχή
Κωπαϊδικού Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06
Απριλίου 2020».
Β)Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Γ) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας με τίτλο «Δαπάνες Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων
Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο
ποιοτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 19 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών για Μεταφορά Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για 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
δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον διαγωνισμό με την εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022
και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση τροποποιήσεων υφισταμένων μαθητικών δρομολογίων και προκήρυξη
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2020-2021.
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*ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α. 91546 του έργου «Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στα Περιβόλια του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου».

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

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
εφαρμογής “e-presence” στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στον χώρο παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ευρυτανίας, κ.
Αριστείδης Τασιός, και το τακτικό μέλος κ. Βασίλειος Σιαλμάς. Μέσω “e-presence” συμμετείχαν
ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ.Κωνσταντίνος Γαλάνης ο οποίος
αναπλήρωσε τον κ.Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο, Αικατερίνη Καλαντζή, Μαρία Αναγνώστου,
Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή, Αναστάσιος Χρονάς .

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ.Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη

Στερεά” ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2. Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
3. Ο κ.Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,

μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
4. 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.

5. Η κα Αγλαΐα Μέγκου,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Φωκίδας ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

6. Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

7.Η κα Παλαιολόγου Βασιλική,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Ε.Φθιώτιδας,με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου
Δ.Ε.Διοικητικού-Λογιστικού,με Βαθμό Γ’, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής
υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με την αριθμ. πρωτ.
οικ.62177/1122/23-03-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, οι Παρατάξεις «Πατρίδα μας η Στερεά», «Λαϊκή
Συσπείρωση», «Στερεά Υπεροχής», έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με το ζήτημα
εισαγωγής έκτακτων θεμάτων στην Ο.Ε., αλλά και για τις σημαντικές αλλαγές που προβλέπονται
στον πρόσφατο Νόμο σχετικά με την «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες
Διατάξεις» και αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή .Οι δηλώσεις
τους είναι οι κάτωθι με τη σειρά που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης:
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«Πατρίδα μας η Στερεά»

Η κα Μπατζελή κατέθεσε την ακόλουθη δήλωση:
Δηλώνουμε ως παράταξη ότι :
 μετά την νομοθετική αλλαγή βάση της οποίας μεταφέρονται σημαντικές αρμοδιότητες του

Περιφερειακού Συμβουλίου(ΠΣ) στην Οικονομική Επιτροπή(ΟΕ),πολιτική και
αυτοδιοικητική επιλογή με την οποία και διαφωνούμε διότι καταστρατηγείται όχι μόνο η
κατοχυρωμένη διαδικασία δημοκρατικής λήψης αποφάσεων αλλά και πολιτικών που ήταν
αρμοδιότητα των εκλεγμένων Συμβουλίων κατά την περίοδο της εκλογής τους.

 μετά την θεσμική προσπάθεια να συρρικνωθεί ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης ως
περιφερειακής διακυβέρνησης και να μετατραπεί η διοίκηση της σε έναν μηχανισμό
«προσχηματικής πλειοψηφίας» ,θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί θεσμική εκτροπή
για την Αυτοδιοίκηση. Μία εκτροπή που συνδυαζόμενη και με τον τρόπο συγκρότησης
της ΟΕ που έχει την πλειοψηφία η Περιφερειακή Αρχή(ΠΑ) χωρίς να έχει την πλειοψηφία
στο ΠΣ, διαστρεβλώνει την αντιπροσωπευτικότητα και την εγκυρότητα των αποφάσεων.

Μέχρι την αλλαγή του νομοθετήματος αυτού και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές,
οικονομικές και νομικές ευθύνες που έχουμε ως μέλη της ΟΕ επαναφέρουμε θέματα τα οποία
έχουμε θέσει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, επισημαίνουμε ότι:

1.Τα έκτακτα θέματα πρέπει να έρχονται στην Η.Δ. τουλάχιστον 24 ώρες πριν την σύγκλιση
της Ο.Ε., ώστε να είναι δυνατή η ουσιαστική εξέταση τους εκ μέρους μας.

2.Τα θέματα να συνοδεύονται με έγγραφη νομική ,οικονομική και τεχνική αναλυτική αναφορά
των εν λόγω υπηρεσιών και να έχουμε πλήρη ενημέρωση για τις εξελίξεις των διαγωνιστικών
διαδικασιών και τυχόν προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εξέλιξη τους.

3.Είναι ευθύνη της Π.Α. να συντονίσει τις υπηρεσίες ώστε να μην δημιουργούνται χρονικές
καθυστερήσεις αποφάσεων των αρμόδιων υπηρεσιών με εκείνη της σύγκλισης της ΟΕ και
δημιουργούνται προβλήματα νομικά και δεσμεύσεων.

4.Οι αρμοδιότητες και τα θέματα του Π.Σ.που μεταφέρονται στην Ο.Ε. θα πρέπει να
επανέρχονται στο Π.Σ. ομόφωνα από την Ο.Ε., χωρίς να επιλέγει η Π.Α. «αλά καρτ», ποια
θέματα θα ζητήσει για να επανέρθουν στο Π.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση ως παράταξη θα
καταψηφίζουμε τα θέματα αυτά .

Για τους παραπάνω λόγους ,μέχρι την απόκτηση δημοκρατικού τρόπου λήψης αποφάσεων στο
Π.Σ. και στην Ο.Ε.και ορθής λειτουργίας της Π.Α. στην Ο.Ε., θα καταψηφίσουμε σήμερα την
ένταξη προς συζήτηση των ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.”

«Λαϊκή Συσπείρωση»
Ο κ.Χρονάς έκανε τις εξής δηλώσεις:

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ επικεντρώνει τις προσπάθειες της στην αντιμετώπιση ορισμένων
σημαντικών προβλημάτων της εργατικής λαϊκής οικογένειας, που αυτή την περίοδο είναι στην
επικαιρότητα.
• Για την προστασία της υγείας του λαού και των εργαζομένων….απέναντι στην πολιτική
που βάζει πάνω απ’ όλα τις αντοχές της οικονομίας.
• Για την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, τις οποίες βάζουν στο
στόχαστρο τράπεζές και μονοπώλια, με τον πτωχευτικό κώδικα που προωθεί η Κυβέρνηση.
• Για να δοθεί απάντηση στα νέα αντεργατικά σχέδια κυβέρνησης και κεφαλαιοκρατών, για
τις εργασιακές σχέσεις και τον εργάσιμο χρόνο.
• Για να μην περάσουν η καταστολή, τα σχέδια για νέο συνδικαλιστικό νόμο…. Που
σημαίνουν περιορισμό της δράσης του λαϊκού κινήματος.
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Σε αυτή την πολιτική λογική προσπαθούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των αγώνων του
λαού μας, προσανατολίζοντας την δράση μας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Δ ή λ ω σ η 1η .
Σχετικά με σημαντικές αλλαγές που προβλέπονται στο πρόσφατο Νόμο, σχετικά με την
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες Διατάξεις» και αφορούν το
Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
Ο συγκεκριμένος νόμος, που εισηγήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και ψήφισε η Ν.Δ, πέρα από
την θεσμοθέτηση και την επιβολή ταξικών φραγμών στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
φροντίζει να διευκολύνει την διείσδυση επιχειρηματικών ομίλων στην δραστηριότητα της τοπικής
και περιφερειακής διοίκησης.
Με άλλα λόγια, διευρύνει και επεκτείνει το πεδίο δραστηριοποίησης του μεγάλου κεφαλαίου στο
επίπεδο των ΣΔΙΤ αλλά και μέσω της δραστηριότητας των εκατοντάδων - δήθεν - αναπτυξιακών
Α.Ε που υπάρχουν στους Δήμους και τις Περιφέρειες.
Κοντά στα άλλα, φροντίζει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντούν οι περιφερειακές
αρχές από τον συσχετισμό των δυνάμεων, όπως αυτός προέκυψε από το ισχύον εκλογικό
σύστημα…..
Χωρίς αμφιβολία η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών της Ν.Δ επιχειρεί να διευκολύνει τα
στελέχη της να περάσουν την πολιτική της.
Με τον συγκεκριμένο νόμο η Κυβέρνηση, συμπληρώνει τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της
στους Δήμους και τις Περιφέρειες, στην λογική συγκέντρωσης των εξουσιών και περιορισμού
των ελέγχων από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.…. Με στόχο να προχωρήσει
γρηγορότερα και βαθύτερα η λογική της λειτουργίας με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και η
εξυπηρέτηση των όποιων μονοπωλιακών συμφερόντων.
Τον Αύγουστο του 2019 μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή Περιφερειών
ώστε να μπορεί να αποφασίζει με μεγαλύτερη ευχέρεια για περισσότερα θέματα που αφορούν
αύξηση κόστους συμβάσεων, διαγραφή χρεών, διευκόλυνση οφειλετών, απευθείας αναθέσεις
έργων, μελετών, υπηρεσιών, έγκριση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων ή επιχειρήσεων,
άσκηση ή παραίτηση από ένδικα μέσα, έγκριση εξόδων μετακίνησης μελών συμβουλίων και
ιδιωτών, προσλήψεις δικηγόρων, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών
συμβούλων κ.λ.π.
Μετέφεραν, επίσης, στην οικονομική επιτροπή και την δυνατότητα αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, της υποβολής προτάσεων για ένταξη έργων σε « αναπτυξιακά »
προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ) αλλά και της σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων.….Μαζί με
αυτά πρόβλεψαν και για τις αρμοδιότητες των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στις Συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων.
Με τον καινούργιο νόμο προχωράνε παραπέρα, φροντίζοντας η δημοτική και Περιφερειακή Αρχή
να μην χρειάζεται ούτε την συναίνεση των άλλων διαχειριστών του συστήματος, που ενδεχόμενα
κινούνται από την λογική υπεράσπισης διαφορετικών συμφερόντων ή και απλά από
αντιπολιτευτική διάθεση.…… Αφού γίνεται κυρίαρχος των εξελίξεων η Οικονομική Επιτροπή,
όπου η πλειοψηφία είναι νομικά προσδιορισμένη σε όφελος του Περιφερειάρχη ή του Δήμαρχου.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά :
• Στο άρθρο 40, μεταφέρονται στις Οικονομικές Επιτροπές και άλλες αποφασιστικού
χαρακτήρα αρμοδιότητες.
Προβλέπεται να ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων για τις συμβάσεις έργων, μελετών και
προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των
πάσης φύσεως μελετών….. Να αποφασίζει για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων
από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους καθώς και για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων ή
επιχορηγήσεων για πράξεις που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα
επιχορήγησης….. Να αποφασίζει για τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και
συμβάσεων οριζόντιας συνεργασίας και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου συμβάσεων…. Να αποφασίζει για την ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα.
• Στο ίδιο άρθρο…παράγραφος 2, αναφέρεται ότι « Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής
Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική
Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό
συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη
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σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, το δημοτικό
συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή».
Έτσι ενισχύεται απόλυτα η Οικονομική Επιτροπή σε βάρος του ευρύτερου συλλογικού οργάνου
που , όπως προκύπτει, δεν έχει νομικά ούτε το δικαίωμα να απαιτεί από την οικονομική
επιτροπή να του μεταβιβάσει θέμα προς συζήτηση.
• οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι αποκλειστικές και μόνο με ομόφωνη
απόφαση η οικονομική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο». Το προκλητικό είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει νομικά το δικαίωμα να
απαιτεί από την οικονομική επιτροπή να του μεταβιβάσει θέμα προς συζήτηση.
• Στο άρθρο 42, φροντίζουν για την μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων των Δήμων και
των Περιφερειών στους αναπτυξιακούς οργανισμούς….. δηλαδή σε Α.Ε, που λειτουργούν
ανεξέλεγκτα με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια.
Σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θέτουμε το συγκεκριμένο ζήτημα για να αναδείξουμε πως
αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση προκειμένου να σιγουρέψει
τον ρόλο της στην διαχείριση του συστήματος και την υλοποίηση των πολιτικών επιλογών της.
Επειδή οι συγκεκριμένες αλλαγές δυσκολεύουν και την δική μας παρέμβαση….. Δυσκολεύοντας
την προσπάθεια μας να αντιστεκόμαστε σε αντιλαϊκά μέτρα και να διεκδικούμε λύσεις σε
σημαντικά προβλήματα του λαού…. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να
αποτρέψουμε αυτές τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που χειροτερεύουν την υπάρχουσα
κατάσταση.

Δ ή λ ω σ η 2η .
Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών…..

Άρθρο 08 – Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών
1. Όπως τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και το
άρθρο 268Α του ν. 3852/2010……
« Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα
με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται
από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από
εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις
ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο.
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού
συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.».
Με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο και όσα διαδραματίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου….. θεωρούμε πολιτικά σκόπιμο να σημειώσουμε :
• Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκτιμά πως δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πρόταση στο
Τεχνικό Πρόγραμμα, που να είναι συμβατή με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και τον
συγκεκριμένο προσανατολισμό και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες.
Εφόσον υπάρχει πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση και επιλέγονται μικροέργα, χρήσιμα μεν,
αλλά εκτός μιας από θέση αρχών ιεράρχησης.
• Οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που εκτιμούν το αντίθετο οφείλουν να
πάρουν και την ευθύνη του προγραμματισμού, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.
• Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, από θέση αρχών θα συνεχίσει να διεκδικεί αγωνιστικά την
κάλυψη όλων των αναγκών του λαού…. Επιδιώκοντας να επιτύχει το καλύτερο δυνατόν….
Ξέροντας πως, η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των λαϊκών προβλημάτων, βρίσκεται σε ένα άλλο
σύστημα διακυβέρνησης, όπου θα υπάρχει κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και
κεντρικός σχεδιασμός, με την εργατική τάξη και τους συμμάχους της να διαφεντεύουν τον τόπο.
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«Στερεά Υπεροχής»

Ο κ. Αναγνωστάκης ανάπτυξε τις ακόλουθες θέσεις:

“Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση, σχετικά με το ζήτημα της υποβάθμισης του Περιφερειακού
Συμβουλίου. Το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενη οικονομική επιτροπή.
Υπάρχει κατατεθειμένο σχετικό ψήφισμα, στη διακοπείσα συνεδρίαση του Π.Σ., από την
παράταξη «Ελεύθερη Στερεά», στο οποίο περιγράφονται όλα εκείνα τα θεσμικά πραξικοπήματα,
αν μου επιτρέπετε ο όρος, όπου η κυβέρνηση έχει ακυρώσει στην ουσία το αποτέλεσμα των
αυτοδιοικητικών εκλογών της 26η Μαΐου 2019.
Η κυβέρνηση παρεμβαίνοντας ωμά και απροκάλυπτα, αλλοίωσε το θεσμικό πλαίσιο, που ήταν για
όλους κοινός τόπος, μετέβαλλε βίαια το status με το οποίο συμμετείχαν οι παρατάξεις στις
εκλογές, και συνεχίζει την υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μεταφέροντας όλες τις
σημαντικές αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή. Κορύφωση, αυτής της διαδικασίας, η
τελευταία κυβερνητική νομοθέτηση που μεταφέρει και άλλες αρμοδιότητες στην Ο.Ε., έτσι ώστε η
πλειοψηφούσα παράταξη να έχει την ευχέρεια και χωρίς δημοκρατική κατά την γνώμη μας
νομιμοποίηση, να υλοποιεί μια πολιτική εναρμονισμένη με την κυβερνητική πολιτική.
Αυτό μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Αντί η κυβέρνηση να προωθήσει θεσμικές αλλαγές, που θα προωθούν και θα εδραιώνουν τις
συνεργασίες ανάμεσα στις αυτοδιοικητικές δυνάμεις, πράττει ακριβώς το αντίθετο, στο όνομα της
δήθεν κυβερνησιμότητας.
Η πρακτική αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία και επαναφέρει έναν έντονο κομματισμό,
δίνοντας στη φάση αυτή, την ιδιαίτερη περίοδο που περνάμε, όλες εκείνες τις αρμοδιότητες στην
πλειοψηφία. Αγνοώντας την ύπαρξη των άλλων διαφορετικών προτάσεων, αντιλήψεων, που
υπάρχουν σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο και σε κάθε όργανο συλλογικό τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απομείωση της δημοκρατικότητας στην λήψη των αποφάσεων,
που αφορούν τους πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας.
Είναι μια μεθόδευση της κυβέρνησης, η οποία θέλει να ελέγξει, με απόλυτο τρόπο, την τοπική
αυτοδιοίκηση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την Ένωση Περιφερειών αλλά ούτε
από το σύνολο των Περιφερειακών Συμβουλίων και αν αυτό συνεχιστεί είμαι βέβαιος ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση θα γίνει λάφυρο μιας άκρως παρεμβατικής κυβερνητικής πολιτικής.
Με αυτά τα λίγα, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και δηλώνουμε κατηγορηματικά πως και εμείς
θα είμαστε αρνητικοί αν τεθούν τέτοιου είδους ζητήματα, που απαξιώνουν το ρόλο του Π.Σ.”

O κ.Τασιός έκανε την ακόλουθη γενική τοποθέτηση επί του ζητήματος:“Πρόθεση μας είναι,
όπως ειπώθηκε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μην υποβαθμιστεί ο ρόλος του
σαν όργανο λόγω του καινούργιου νόμου, αλλά τα θέματα που εξακολουθούν να αφορούν το
πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων και μεταφέρονται πια ως θεματολογία στην Οικονομική
Επιτροπή, να τα παραπέμπουμε ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό έχουμε
φέρει σήμερα κάποια θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, για να τα βάλουμε στο Π.Σ., το οποίο θα
γίνει άμεσα.”

Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε
να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Λήψη απόφασης επί της από 15-10-2020 Προδικαστικής Προσφυγής του
Οικονομικού φορέα «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΓΑΚ 1472/15-10-2020 κατά της υπ’
αρ.1261/29-09-2020 (Θέμα 35ο, Πρακτ. 27, ΑΔΑ ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
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της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 89882 του έργου « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ», Π.Ε. Εύβοιας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένες χρονικές
προθεσμίες για τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του από 22-10-2020 Πρακτικού 2 της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με
την με αριθμ. πρωτ. 217774/6549/19-10-2020 ένσταση της εταιρείας «ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ» που υποβλήθηκε κατά της με αριθμ. 1312/06-10-2020 (Πρακτικό 36ο, Θέμα 33ο, ΑΔΑ:
6Υ987ΛΗ-6ΙΠ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. στα πλαίσια του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε.
Εύβοιας».

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος
2 του Ν.4412/2016 η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της ένστασης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 20 και 21 πρακτικών 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 Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 341.382,59€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 3ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 200037/6011/29-09-2020).

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στη φύση του, για την πραγματοποίηση των
δρομολογίων και την έγκαιρη υπογραφή των σχετικών συμβάσεων προκειμένου να μεταφερθούν
οι μαθητές στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για λήψη απόφασης σε
μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προβλεφθούν οι αναγκαίες
πιστώσεις στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό που θα κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Future Oriented
Collaborative Policy Development for Rural Areas & People - Ανάπτυξη μελλοντικής
συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο
«POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο:Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2009ΕΠ06600002
“ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ -
ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ” της ΣΑΕΠ066

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8ο:Πρόταση ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ866 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2016ΕΠ56600001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2016ΕΠ56600003 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

Με βάση τα άρθρα 24, 40, παρ. ζ του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 197/12.10.2020), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για:
- την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας
- την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας χειριστών
μηχανημάτων έργου διάρκειας σύμβασης, που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών
- την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση
δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή
χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως
αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι εν λόγω νομοθετική ρύθμιση δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δυο μέρες πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα
παραπάνω θέματα [από 5 έως και 11] εισάγονται ως έκτακτα στην Ο.Ε., καθώς σχετίζονται άμεσα
με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την κατάρτιση του
νέου για το έτος 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή:
Α. Κατά πλειοψηφία δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου να εισαχθούν προς
συζήτηση τα έκτακτα θέματα 1, 2, και 3, μειοψηφούντων των κ.κ. Χρονά, Δούρου, Σιαλμά,
Μπατζελή και Αναγνωστάκη.

Β. Ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου να εισαχθούν και στη συνέχεια να
παραπεμφθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας τα έκτακτα θέματα 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1399

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Λήψη απόφασης επί της από 15-10-2020 Προδικαστικής Προσφυγής του
Οικονομικού φορέα «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΓΑΚ 1472/15-10-2020 κατά της υπ’
αρ.1261/29-09-2020 (Θέμα 35ο, Πρακτ. 27, ΑΔΑ ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 89882 του έργου « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.216139/6892
Φ.Ε./23-10-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Η κα Μπατζελή δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα όχι μόνο από το γεγονός ότι δεν προκύπτει το
επείγον αλλά και επί της ουσίας λόγω έλλειψης ολοκληρωμένη εισήγησης.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν είναι έκτακτο θέμα…..Συμφωνούμε με την εισήγηση…Να αποσταλούν
όλα τα στοιχεία που ζητά η Επιτροπή προσφυγών.”

Ο κ.Αναγνωστάκης, τοποθετήθηκε κατά της εισαγωγής του θέματος,τεκμηριώνοντας τη θέση
του, λέγοντας τα ακόλουθα: “Εφόσον δεν υπάρχει κάτι στην εισήγηση, που να δείχνει χρονική
πίεση, προτείνω το θέμα να εισαχθεί στην επόμενη συνεδρίαση, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα
να το μελετήσουμε. Υπάρχει μία αντικειμενική δυσκολία εάν εισαχθεί, διότι το λάβαμε
καθυστερημένα και είναι πολυσέλιδο. Αδυνατώ να εκφράσω ουσιαστική άποψη επί του
συγκεκριμένου ζητήματος, γι΄αυτό καταψηφίζω.”

Ο κ.Τασιός ανάπτυξε τις θέσεις του λέγοντας: “Το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα συνοδεύεται
με την τεκμηρίωση ότι υπάρχουν περιορισμένες χρονικές προθεσμίες για τις απαιτούμενες
διοικητικές ενέργειες.Είναι οι χρονικοί περιορισμοί τέτοιοι που δεν πρέπει να χαθεί μια εβδομάδα
και οι υπηρεσίες πρέπει να ετοιμαστούν να κάνουνε την διαβίβαση του πλήρη φακέλου της
υπόθεσης στην ΑΕΠΠ .Υπάρχουν μέλη των επιτροπών από άλλες υπηρεσίες για αυτό υπήρχε
και μια καθυστέρηση. Συνεπώς προτείνουμε να εισαχθεί σαν θέμα να παρθεί η απόφαση ,να
στείλουμε τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού .”

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΚΑΤΑ της εισαγωγής και της συζήτησης του θέματος για το λόγο ότι δεν
είχε λάβει το θέμα ούτως ώστε να το μελετήσει.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να συλλέξει
και να αποστείλει στην Α.Ε.Π.Π. τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και λοιπά στοιχεία, καθώς και
να προβεί σε κάθε άλλη δέουσα ενέργεια που αφορά την από 15-10-2020 Προδικαστική
Προσφυγή του, ο Οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

2.Εγκρίνει την αποστολή των απόψεων της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:889882, όπως αυτές
αποτυπώνονται στο από 19/10/2020 έγγραφο της στην Α.Ε.Π.Π.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1400

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του από 22-10-2020 Πρακτικού 2 της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με
την με αριθμ. πρωτ. 217774/6549/19-10-2020 ένσταση της εταιρείας «ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ» που υποβλήθηκε κατά της με αριθμ. 1312/06-10-2020 (Πρακτικό 36ο, Θέμα 33ο, ΑΔΑ:
6Υ987ΛΗ-6ΙΠ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. στα πλαίσια του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε.
Εύβοιας».

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.223305/6733/23-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
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Η κα Μπατζελή τόνισε τα ακόλουθα : “είναι μια υπόθεση για την οποία δεν μπορέσαμε να
έχουμε πλήρη ,σαφή εισήγηση και επεξηγήσεις από τις Υπηρεσίες. Και για τον λόγο αυτό έχουμε
οδηγηθεί στην σημερινή διαδικασία και εισήγηση. Επειδή το θέμα αυτό έχει να κάνει με την
προσπάθεια εξορθολογισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών, που φαίνεται να προσπαθείται από
την Δ/τρια, και εφόσον το έργο δεν είναι άμεσο και αναγκαίο ,καταθέτω πρόταση βάση των
προβλεπόμενων διαδικασιών από τον ν.4412/16 να αποσυρθεί και να επαναπροκηρυχθεί.

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο η κα Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας,δίνοντας σαφείς διευκρινήσεις επί του θέματος.

Η κα Μπατζελή σε συνέχεια της τοποθέτησης της κας Σωτήριου και των εξηγήσεων που έδωσε
στα μέλη της Ο.Ε., της επεσήμανε τα ακόλουθα :“οι υπηρεσίες της επιτροπής διαγωνισμού
έπρεπε βάση της προκήρυξης και εφαρμογής του Ν.4412/2016 ,να έχουν ζητήσει στην πρώτη
φάση που ανοίγονται οι προσφορές των τεχνικών προδιαγραφών και μετέπειτα των
οικονομικών, πλήρη ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών και της συμβατότητας τους με τους
όρους της προκήρυξης. Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση που υπήρχε και θέμα καταγγελίας
με αναφορά στην ΟΕ. Επειδή ερχόμαστε να καλύψουμε με την εισήγηση αδυναμίες ή και
αδιαφορία των υπηρεσιών, επαναλαμβάνω ότι ήταν σκόπιμο να ακυρωθεί ο εν λόγω
διαγωνισμός.Εφόσον αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία της Π.Α.στην Ο.Ε. ,
καταψηφίζω την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης μεταξύ των άλλων επεσήμανε: “Προφανώς και είμαι κατά, να εισαχθεί
το εν λόγω θέμα. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μιας πολύ διεξοδικής συζήτησης, τουλάχιστον
για το συγκεκριμένο όχι για το χρηματικό ποσό αλλά επί της διαδικασίας.
Προτείνω να συζητηθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Οικονομικής Επιτροπής.
Θέλω να καταγγείλω την Περιφερειακή Αρχή, την πλειοψηφία της Ο.Ε. στο συγκεκριμένο ζήτημα,
για τη στρεβλή ενημέρωση και πληροφόρηση στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Ο.Ε., όπου
είχε γίνει μια εκτενής συζήτηση και πραγματικά θεωρώ θετική συγκυρία την παρουσία
Διευθυντών για την αποσαφήνιση και διαφώτιση σε πολλά ζητήματα.
Από την στιγμή που δικαιώνεται η ένσταση και εισηγείται η υπηρεσία να την κάνουμε αποδεκτή,
κάτι τι γίνεται από εδώ και πέρα, κάτι περίεργο συμβαίνει.
Είναι τραυματισμένες πια, με την εξέλιξη τόσο η αξιοπιστία της περιφερειακής αρχής όσο και η
εικόνα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Καταγγέλλουμε, με ή χωρίς εισαγωγικά, ότι υπάρχει και πάλι ελλιπής ενημέρωση και
πληροφόρηση.
Δυστυχώς ακούγονται διάφορες αιχμές για τη συμπεριφορά της περιφέρειας, απέναντι σε ένα
διαγωνιζόμενο, η εξέλιξη της διαδικασίας είναι μια δικαίωση, όλων όσων είχαμε θέσει ενστάσεις,
για τη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος.”

Ο κ.Χρονάς ανάλυσε τις απόψεις του ως εξής: “Δεν είναι έκτακτο θέμα…..Εφόσον αποφασίστηκε
να συζητηθεί…..
Με αφορμή την εισήγηση που έρχεται σήμερα… συνεκτιμώντας καταγγελίες που υπήρξαν για
φωτογραφικό διαγωνισμό από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά και την διαφορά των προσφορών που
είναι βλαπτική για την περιφέρεια….
Προτείνουμε…..Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.
Κρίνουμε σκόπιμο, επίσης, με βάση και την συζήτηση που έγινε, να ζητήσουμε την γνώμη της
υπηρεσίας αν η διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού είχε πρόβλημα περιγραφής.
Σε αυτή την βάση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ.Δούρος είπε τα εξής:“Οτιδήποτε εισάγεται στην Ο.Ε. που δεν θα έχει ξεκάθαρες τις απόψεις
της υπηρεσίας ,τα θέματα δεν θα είναι τεκμηριωμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν θα
έχουν την εισήγηση και την ανάληψη ευθύνης της Περιφερειακής Αρχής,θα είμαι συνέχεια
κατά ,για να είμαστε όλοι ξεκάθαροι στο τι αποφασίζουμε και τι ευθύνες παίρνει ο καθένας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το υπ’αριθμ.2/22-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και
προσφυγών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε.Εύβοιας,σχετικά με την με αριθμ.
πρωτ. 217774/6549/19-10-2020 ένσταση της εταιρείας «ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που
υποβλήθηκε κατά της με αριθμ. 1312/06-10-2020 (Πρακτικό 36ο, Θέμα 33ο, ΑΔΑ: 6Υ987ΛΗ-6ΙΠ)
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε.,που αφορά στην έγκριση του υπ’αριθμ. 1/22-09-
2020 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε.
Ευβοίας»,προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ 24%,(CPV 44115800-7 Εσωτερικός
Εξοπλισμός Κτιρίων) , (Διακήρυξης με αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 180374/5490/08-09-2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC007282574).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1401

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 20 και 21 πρακτικών 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 Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 341.382,59€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 3ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 200037/6011/29-09-2020).

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.224532/6813/26-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή καταψήφισε το θέμα και αιτιολόγησε την ψήφο της με την παρακάτω δήλωση :
“έχουμε ζητήσει όπως επισυνάπτονται τα αιτήματα των εκπαιδευτικών διευθύνσεων ,αίτημα που
φαίνεται ότι δεν είναι αρεστό στην Π.Α. της Ο.Ε. διότι δεν το επισυνάπτει ,ενώ η Διεύθυνση το έχει
αποστείλει. Είναι δρομολόγια για τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στην επόμενη Ο.Ε.
και να συνεχίζεται η μεταφορά των μαθητών όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Εάν και πάλι επείγει
τόσο πολύ χωρίς να μας έχει δοθεί η διάσταση της αναγκαιότητας αυτής, να εφαρμοστεί το άρθρο
159 του Ν.4412/2016,όπου την απόφαση την λαμβάνει ο Περιφερειάρχης και ενημερώνει εκ των
υστέρων την Ο.Ε., πρακτική που εφαρμόζεται άλλωστε κατά κόρον στην Π.Ε. Ευρυτανίας .”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν είναι έκτακτο θέμα…..Εφόσον αποφασίστηκε να συζητηθεί…..
Σύμφωνα με όσα εκθέτουμε και παρακάτω….. ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΚΑΤΑ.

Ο κ.Δούρος τόνισε :“Είναι θέμα σχεδιασμού όλης της μετακίνησης των παιδιών,το έχουμε
επαναλάβει και όλες οι παρατάξεις έχουμε τοποθετηθεί .Όπως έχει αναδειχθεί από την πορεία
δεν γίνονται δρομολόγια,δεν υπάρχουν προσφορές,κρίνονται άγονες γραμμές,αυτό πρέπει να
σταματήσει. Είμαι ΚΑΤΑ όσον αφορά το θέμα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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1.Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 20/15-10-2020 & 21/23-10-2020 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη:
2020-2021/2021-2022”, συνολικού προϋπολογισμού 341.382,59€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 3ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 200037/6011/29-09-2020),που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον εν θέματι
διαγωνισμό.

2.Απορρίπτει μερικώς τις προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων για τα συγκεκριμένα
δρομολόγια, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του πρακτικού 20.

3.Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2020-
2021 και 2021-2022, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη
Π.Ε. Φθιώτιδας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, οι
οποίοι προσέφεραν την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, όπως
απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(με φπα)

-ΝΕΟ 1- ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42% 60,3 26.917,92

-ΝΕΟ 2- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1% 16,22 7.240,61

α/α Προμηθευτής Δρομολόγιο

1 ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΕΟ 4
Ράχες (ανταπόκριση απο Μουσικό

σχολείο) -
Μύλοι

2 ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ,,ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΕΟ 4
Ράχες (ανταπόκριση απο Μουσικό

σχολείο) -
Μύλοι

3 ΡΕΝΤΙΦΗ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΟ 12
Καλαπόδι-

3ο Νηπιαγωγείο Αταλάντης

4 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

ΝΕΟ 1
Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού -

Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας (Γρεβενών
και Μπελογιάννη)

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΣΙΛ
ΕΙΟΣ

ΝΕΟ 7
Βαρδάτες-

Νηπιαγωγείο Νέου Κρικέλου
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ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

-ΝΕΟ 3- ΠΑΠΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3% 12,99 5.798,74

-ΝΕΟ 4- ΠΑΠΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8% 18,99 8.432,50

-ΝΕΟ 5- ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20% 16,61 7.414,70

-ΝΕΟ 6- ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1% 16,79 7.495,06

-ΝΕΟ 7- ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1% 19,44 8.678,02

-ΝΕΟ 8- ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2% 21,54 9.615,46

-ΝΕΟ 9- ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 42% 18,49 8.253,94

-ΝΕΟ 10- ΡΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 12,22 5.455,01

- ΝΕΟ
11- ΡΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 17,3 7.722,72

-ΝΕΟ 12- ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2% 37,83 16.887,31

-ΝΕΟ 13- ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1% 60,61 27.056,30

-ΝΕΟ 14- ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 18,52 8.267,33

-ΝΕΟ 15- ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 30,87 13.780,37

-ΝΕΟ 16- ΝΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1% 20,79 9.280,66

-ΝΕΟ 17-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

1% 56,55 25.243,92

-ΝΕΟ 18-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

1% 31,5 14.061,60

-ΝΕΟ 19-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

1% 80,05
35.734,32

-ΝΕΟ 20- ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 52% 33,17 14.807,09

-ΝΕΟ 21- ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11% 21,84 9.749,38

4. Αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του
άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021, στα πλαίσια εφαρμογής του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη Π.Ε. Φθιώτιδας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » και της με αρ. πρωτ. 200037/6011/29-09-2020 3ης
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πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007391181),τους κατωτέρω
όπως απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(με φπα)

-ΝΕΟ 1- ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42% 60,3 26.917,92

-ΝΕΟ 2-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1% 16,22 7.240,61

-ΝΕΟ 3- ΠΑΠΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3% 12,99 5.798,74

-ΝΕΟ 4- ΠΑΠΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8% 18,99 8.432,50

-ΝΕΟ 5- ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20% 16,61 7.414,70

-ΝΕΟ 6- ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1% 16,79 7.495,06

-ΝΕΟ 7- ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1% 19,44 8.678,02

-ΝΕΟ 8- ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2% 21,54 9.615,46

-ΝΕΟ 9- ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 42% 18,49 8.253,94

-ΝΕΟ 10- ΡΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 12,22 5.455,01

- ΝΕΟ
11- ΡΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 17,3 7.722,72

-ΝΕΟ 12- ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2% 37,83 16.887,31

-ΝΕΟ 13- ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1% 60,61 27.056,30

-ΝΕΟ 14- ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 18,52 8.267,33

-ΝΕΟ 15- ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 30,87 13.780,37

-ΝΕΟ 16- ΝΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1% 20,79 9.280,66

-ΝΕΟ 17-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

1% 56,55 25.243,92

-ΝΕΟ 18-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

1% 31,5 14.061,60

-ΝΕΟ 19-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

1% 80,05
35.734,32
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-ΝΕΟ 20- ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 52% 33,17 14.807,09

-ΝΕΟ 21- ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11% 21,84 9.749,38

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1402

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Αντιπρόεδρος έλαβε υπόψη το υπ’ αριθμ.224439/3782/26-10-2020 έγγραφο της
Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του
ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4735/2020
[“Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις],πρότεινε την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ.Αναγνωστάκης επεσήμανε:“Συμφωνώ, αν και θα περίμενα να υπήρχε μια καταδίκη αυτής
της κυβερνητικής πολιτικής. Ελπίζω το ψήφισμα που θα συζητήσουμε στην αμέσως επόμενη
συνεδρίαση του Π.Σ., να έχει την στήριξη όλων των παρατάξεων, για να δοθεί το μήνυμα στην
Κυβέρνηση πως δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή την απαξίωση του κυρίαρχου πολιτικού οργάνου
του Π.Σ.”

Η κα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση όσον αφορά την παραπομπή του θέματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο αιτιολογώντας τη ψήφο της ως εξής :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ της μεταφοράς
των θεμάτων αυτών δηλώνοντας ότι θέματα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Σ. στην Ο.Ε., πρέπει
«αυτόματα» να επανέρχονται προς συζήτηση στο Π.Σ. για να μην βρεθούμε μπροστά στην
πρακτική της Π.Α. «του κατ’επιλογή»”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Λόγω της αντίθεσης μας με τον καινούργιο νόμο….. Επιλέγουμε πολιτικά
την πρόταση να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176
του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,για λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1403

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Future Oriented
Collaborative Policy Development for Rural Areas & People - Ανάπτυξη μελλοντικής
συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο
«POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».
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Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(οικ.):224592/3482/26-10-2020 έγγραφο τoυ Γραφείου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2
του άρθρου 40 του ν.4735/2020 [“Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο
επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις],πρότεινε την
παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η κα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση όσον αφορά την παραπομπή του θέματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο αιτιολογώντας τη ψήφο της ως εξής :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ της μεταφοράς
των θεμάτων αυτών δηλώνοντας ότι θέματα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Σ. στην Ο.Ε., πρέπει
«αυτόματα» να επανέρχονται προς συζήτηση στο Π.Σ. για να μην βρεθούμε μπροστά στην
πρακτική της Π.Α. «του κατ’επιλογή»”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Λόγω της αντίθεσης μας με τον καινούργιο νόμο….. Επιλέγουμε πολιτικά
την πρόταση να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176
του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,για λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1404

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.170026/1567/26-
10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40
του ν.4735/2020 [“Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις],πρότεινε την παραπομπή του
θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η κα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση όσον αφορά την παραπομπή του θέματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο αιτιολογώντας τη ψήφο της ως εξής :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ της μεταφοράς
των θεμάτων αυτών δηλώνοντας ότι θέματα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Σ. στην Ο.Ε., πρέπει
«αυτόματα» να επανέρχονται προς συζήτηση στο Π.Σ. για να μην βρεθούμε μπροστά στην
πρακτική της Π.Α. «του κατ’επιλογή»”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Λόγω της αντίθεσης μας με τον καινούργιο νόμο….. Επιλέγουμε πολιτικά
την πρόταση να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176
του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,για λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1405

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο:Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2009ΕΠ06600002
“ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ -
ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ” της ΣΑΕΠ066

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.161069/1497/26-
10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40
του ν.4735/2020 [“Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις],πρότεινε την παραπομπή του
θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η κα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση όσον αφορά την παραπομπή του θέματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο αιτιολογώντας τη ψήφο της ως εξής :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ της μεταφοράς
των θεμάτων αυτών δηλώνοντας ότι θέματα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Σ. στην Ο.Ε., πρέπει
«αυτόματα» να επανέρχονται προς συζήτηση στο Π.Σ. για να μην βρεθούμε μπροστά στην
πρακτική της Π.Α. «του κατ’επιλογή»”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Λόγω της αντίθεσης μας με τον καινούργιο νόμο….. Επιλέγουμε πολιτικά
την πρόταση να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176
του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,για λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1406

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8ο:Πρόταση ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ866 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.208205/1942/26-
10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40
του ν.4735/2020 [“Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
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Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις],πρότεινε την παραπομπή του
θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η κα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση όσον αφορά την παραπομπή του θέματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο αιτιολογώντας τη ψήφο της ως εξής :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ της μεταφοράς
των θεμάτων αυτών δηλώνοντας ότι θέματα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Σ. στην Ο.Ε., πρέπει
«αυτόματα» να επανέρχονται προς συζήτηση στο Π.Σ. για να μην βρεθούμε μπροστά στην
πρακτική της Π.Α. «του κατ’επιλογή»”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Λόγω της αντίθεσης μας με τον καινούργιο νόμο….. Επιλέγουμε πολιτικά
την πρόταση να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176
του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,για λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1407

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.196351/1803/26-
10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40
του ν.4735/2020 [“Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις],πρότεινε την παραπομπή του
θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η κα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση όσον αφορά την παραπομπή του θέματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο αιτιολογώντας τη ψήφο της ως εξής :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ της μεταφοράς
των θεμάτων αυτών δηλώνοντας ότι θέματα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Σ. στην Ο.Ε., πρέπει
«αυτόματα» να επανέρχονται προς συζήτηση στο Π.Σ. για να μην βρεθούμε μπροστά στην
πρακτική της Π.Α. «του κατ’επιλογή»”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Λόγω της αντίθεσης μας με τον καινούργιο νόμο….. Επιλέγουμε πολιτικά
την πρόταση να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176
του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,για λήψη σχετικής απόφασης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1408

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 10ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2016ΕΠ56600001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.193890/1783/26-
10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40
του ν.4735/2020 [“Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις],πρότεινε την παραπομπή του
θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η κα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση όσον αφορά την παραπομπή του θέματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο αιτιολογώντας τη ψήφο της ως εξής :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ της μεταφοράς
των θεμάτων αυτών δηλώνοντας ότι θέματα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Σ. στην Ο.Ε., πρέπει
«αυτόματα» να επανέρχονται προς συζήτηση στο Π.Σ. για να μην βρεθούμε μπροστά στην
πρακτική της Π.Α. «του κατ’επιλογή»”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Λόγω της αντίθεσης μας με τον καινούργιο νόμο….. Επιλέγουμε πολιτικά
την πρόταση να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176
του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,για λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1409

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 11:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2016ΕΠ56600003 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.193872/1782/26-
10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40
του ν.4735/2020 [“Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις],πρότεινε την παραπομπή του
θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η κα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση όσον αφορά την παραπομπή του θέματος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο αιτιολογώντας τη ψήφο της ως εξής :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ της μεταφοράς
των θεμάτων αυτών δηλώνοντας ότι θέματα που έχουν μεταφερθεί από το Π.Σ. στην Ο.Ε., πρέπει
«αυτόματα» να επανέρχονται προς συζήτηση στο Π.Σ. για να μην βρεθούμε μπροστά στην
πρακτική της Π.Α. «του κατ’επιλογή»”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Λόγω της αντίθεσης μας με τον καινούργιο νόμο….. Επιλέγουμε πολιτικά
την πρόταση να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176
του ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,για λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1410

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 38/20-10-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 38/20-10-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1411

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Εφετείο Αθηνών,σχετικά με τη διάλυση του οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία
«Αστικός Παραθεριστικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν.Π.Ε.».

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(Οικ).:219341/877/20-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή και ο κ. Δούρος ψήφισαν ΛΕΥΚΟ

Ο κ.Χρονάς ανάλυσε τις θέσεις του ως εξής:“Με βάση απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία
έκανε δεκτή την Αίτηση Αναίρεσης που άσκησε η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και αναίρεσε
απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, με βάση την οποία είχε γίνει δεκτή η έφεση
οικοδομικού συνεταιρισμού, ακυρώνοντας τη λύση του τελευταίου που αιτήθηκε η “Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας”, επειδή παρήλθε 10ετία χωρίς να κάμει τίποτε…..παρέπεμψε όμως την
συνολική επίλυση της διαφοράς στο Εφετείο….
Σε αυτή την διαδικασία…. Δεν έχουμε αντίρρηση στον ορισμό δικηγόρου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ιωάννη Ευταξία,
δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 24261], κάτοικο Αθηνών επί της οδού Μαντζάρου, αρ. 7, ο
οποίος, να την εκπροσωπήσει στο Εφετείο Αθηνών, καταθέτοντας κλήση ορισμού συζήτησης
της υπόθεσης με την εντολή να αποκρούσει την Έφεση που άσκησε ο οικοδομικός
συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αστικός Παραθεριστικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών
ΕΡΩΔΙΟΣ Συν.Π.Ε.» κατά της με αριθμό 1305/2015 Απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά
τη δικάσιμο που θα οριστεί και σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα και να υπερασπιστεί τα
δικαιώματα της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” συντάσσοντας προτάσεις - υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 907
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 217,68), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.124,68 ευρώ, η οποία
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προκύπτει ως εξής :
- Για τη σύνταξη της κλήσης και τον προσδιορισμό δικασίμου ποσό 139 ευρώ με βάση τον

πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο(2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ

2=] 160 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτέρου Δικαστηρίου και λόγω της
φύσης της υπόθεσης.

- Για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” ενώπιον του Εφετείου Αθηνών
ποσό 288 ευρώ (149€ παράσταση και 139€ προτάσεις), με βάση τον πίνακα του παραρτήματος
Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€ Χ
4=] 320 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτέρου Δικαστηρίου και λόγω της
φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 907 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1412

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας, [σχετικά με την Αίτηση του Κωνσταντίνου Θεοδωρογιάννη κλπ (συν.
10)].

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):209951/835/20-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανάφερε τα εξής:“Αφορά τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας
αποζημίωσης των ιδιοκτησιών εξαιτίας της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «
Βαρβαριάδα – Άγραφα ».Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Θωμά Μπόνια,

δικηγόρο Καρπενησίου (Α.Μ. Δ.Σ. Καρπενησίου 35), ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 10ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 7 Οκτωβρίου 2020 και με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου 61/2020 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 174/08.10.2020 Αίτηση που άσκησε ο
Κωνσταντίνος Θεοδωρογιάννης κλπ (συν. 10), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας,
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 608 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 145,92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 753,92 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [149 € παράσταση συν 139 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 4=] 320 ευρώ, για την παράσταση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου (Μονομελές
Εφετείο Λαμίας) λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης, λαμβανομένου υπόψη του
αριθμού των αιτούντων.

- Σύνολο αμοιβής 608 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1413
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών
της Π.Ε. Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.218173/6570/19-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Η κα Μπατζελή δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ

.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 860 773,19 17/12-10-2020 18SYMV004238582

2 ΚΛΟΠΩΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 400 410,36 51/2-10-2020 19SYMV005755995

20SYMV006182143

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1414

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.219166/6679/20-10-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

ΑΔΑ: Ψ9797ΛΗ-ΧΜΕ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

α
/
α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ:168426590

776,65 21/19-10-2020
19SYMV0057843

19
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ:032920498

1.776,01 14/19-10-2020
19SYMV0055859

54
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1415

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση
Μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε.
Ευρυτανίας, και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.221117/3272/22-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/19-10-2020(ολοκληρώθηκε 21-10-2020) Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση Μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής
περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας

2. Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης σύμφωνα με
τον κατωτέρω πίνακα.

Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική
προσφορά σε
ευρώ (με ΦΠΑ)

1
«ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα
γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για
80 ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

ΑΔΑ: Ψ9797ΛΗ-ΧΜΕ
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2
«ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160
HP»

44€/ώρα για
80 ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

3 «ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για
208 ώρες

12.638,08 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

4
«ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-
φορτωτή»

39€/ώρα για
80 ώρες

3.868,80 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

5 «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για
208 ώρες

12.638,08 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση φορτωτή από
161HP και άνω»

54€/ώρα για
80 ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

6
«ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα
γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για
80 ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

50€/ώρα για
208

ώρες(προσέφ
ερε 3

αλατιέρες)

12.896,00 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

7 «ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

45€/ώρα για
208 ώρες

11.606,40 €
(προσωρινός
ανάδοχος)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1416

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.212518/3518/19-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά τις
υπηρεσίες Διακρίβωσης
των εγκατεστημένων

03.073
.

0869.0

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

200,00 7.000,00 3.742,98 3.057,02
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μηχανημάτων μιας
μικτής αυτόματης
γραμμής ελέγχου στο
ΔΚΤΕΟ ΠΕ Ευρυτανίας,
σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ISO:2015
και έκδοσης των
απαιτούμενων
αποδεικτικών εγγράφων
(διακριβωτήρια), στα
πλαίσια πιστοποίησής
του προκειμένου να
διενεργεί τον τεχνικό
έλεγχο των οχημάτων,
για τα έτη 2020-2021.
Έτος 2020:200,00€
Έτος 2021: 1.288,00€
Σύνολο: 1.488,00€
20REQ007448651

1

Η δαπάνη αφορά την
υπηρεσία ελέγχου όλων
των προγραμμάτων που
είναι εγκατεστημένα
στον server και στους
υπολογιστές του
ΔΚΤΕΟ, τη ρύθμιση και
συντήρηση του
εγκατεστημένου
προγράμματος "Δ.
ΚΤΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚ.
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ" της
ΠΕΕυρυτανίας στα
πλαίσια πιστοποίησής
του, προκειμένου να
διενεργεί τον τεχνικό
έλεγχο των οχημάτων,
για τα έτη 2020-2021.
Έτος 2020:800,00€
Έτος 2021: 3.044,00€
Σύνολο: 3.844,00€
20REQ007448466

03.073
.

0879.0
1

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

800,00 38.000,00 34.192,5
8 3.007,42

Η δαπάνη αφορά τη
συντήρηση του
λογισμικού και των
εγκατεστημένων
μηχανημάτων μιας
μικτής αυτόματης
γραμμής ελέγχου στο
ΚΤΕΟ της
ΠΕΕυρυτανίας, ώστε να

03.073
.

0879.0
1

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

200,00 38.000,00 34.992,5
8 2.807,42
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διασφαλίζεται η
αποστολή των
πρωτογενών μετρήσεων
στο Υ. Υ. & Μ και η
μηχανογράφηση του
ΚΤΕΟ, στα πλαίσια
πιστοποίησής του, για τα
έτη 2020-2021.
Έτος 2020:200,00€
Έτος 2021: 1.350,00€
Σύνολο: 1.550,00€
20REQ007447385

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1417

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξουσίου
δικηγόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020 της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.219486/3666/20-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

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 να την
εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Εφετείο Λαμίας
στη δικάσιμο της 10ης
Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε
ορισθείσα αναβολή, με την
εντολή να αποκρούσει την
από 7 Οκτωβρίου 2020 και
με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου 61/2020 και
αριθμό βιβλίου εφέσεων
174/8-10-20 αίτηση που
άσκησε ο Κωνσταντίνος
Θεοδωρογιάννης κλπ
(συν.10), συντάσσοντας

03.073.
0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
753,92 16.900,00 9.283,40 6.862,68
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υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και γενικά να
πράξει ότι απαιτείται για
την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1418

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για εκτός έδρας μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου έτους 2020 ,Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.217813/6645/20-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για εκτός έδρας μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 Π.Ε.
Φθιώτιδας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως κατωτέρω:

Α/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ

ΚΑΕ
0719

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0721

1

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η

700,00
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δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

2

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

600,00

3

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

4

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

500,00

5

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

8.000,00

6

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

5.000,00

7

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.000,00

8

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

600,00
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9

Δ/ΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

10

Δ/ΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

300,00

11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

10.000,0
0

12

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

3.500,00

13

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

800,00

14

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

700,00

15

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧ
ΟΛΗΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟ
Υ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η

800,00
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δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

16

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧ
ΟΛΗΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟ
Υ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

800,00

17
Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.5000,0
0

18
Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

1.500,00

19

Δ/ΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

3.500,00

20

Δ/ΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

3.000,00

21

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

22

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00
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23

Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1.000,00

24

Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

700,00

25

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

800,00

26

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

700,00

27

Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ
ΟΥ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00

28

Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ
Ο

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

29

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,

600,00
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κλπ.)

30

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής
Προστασίας

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00

31

Αυτοτελές Τμήμα
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00

32

Αυτοτελές Τμήμα
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

300,00

33

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

34

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00

35

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

36

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

500,00
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37

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας-
ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

500,00

38

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας-
ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

300,00

39

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00

40

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

300,00

41

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

42

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

43

Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1419

ΘΕΜΑ 10ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020.
Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε.Φθιώτιδας, έτους 2020.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.219151/6678/20-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς αιτιολόγησε τη ψήφο του ως ακολούθως:“ΟΧΙ….Στην δαπάνη 55.000 ευρώ για την
υλοποίηση έργου του τεχνικού προγράμματος των περιφερειακών ΚΑΠ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας “Δημιουργία Γεωγραφικού Χαρτοφυλακίου για τη σύσταση δικτύου συνεργασίας
επιχειρήσεων και φορέων αναφορικά με την προώθηση ενεργειών προβολής σε όλη την
επικράτεια”…. Που θεωρούμε χωρίς χρησιμότητα.ΝΑΙ …Στην δαπάνη για τους πρόσφυγες……”

Ο κ.Δούρος καταψήφισε το Β σκέλος,της εισήγησης.

Η κα Μπατζελή αναφέρθηκε στο σκέλος Β ,Α/Α 1 της εισήγησης και ειδικότερα στην πίστωση
929,28 ευρώ για δαπάνες της δομή των Θερμοπυλών, τονίζοντας τα ακόλουθα :
“- σχετικά με το υπ’αρίθμ. 1 κωδικό , μπορεί να αποσυρθεί το αίτημα της πίστωσης αυτής και να
επανέλθει με πλήρη εισήγηση που θα περιλαμβάνει πλήρη οικονομικό απολογισμό των
πιστώσεων που έχουμε ήδη εγκρίνει και μάλιστα λίγους μήνες πριν. Πλήρης ενημέρωση για την
υπάρχουσα κατάσταση τόσο του εξοπλισμού αλλά κυρίως της κατάστασης και του αριθμού των
φιλοξενούμενων προσφύγων. Επίσης να επισημάνω η δομή αυτή «συντονίζεται» από 3
συντονιστές κατά πληροφορίες. Εκείνου της Περιφέρειας μας που έχει ορισθεί και από την
προηγούμενη ΠΑ, του εκ του νόμου συντονιστή του Υπουργείου Μετανάστευσης που έχει
αναλάβει πλέον την Δομή αυτή και με ΦΕΚ από τον μήνα Μάιο και με τον κατά πληροφορίες
συντονιστή ορισθέντα από τον Δήμο Λαμιέων. Ερωτώ προ τι ο συνωστισμός τόσων συντονιστών;
Εφόσον το Υπουργείο έχει αναλάβει την Δομή ας αναλάβει και το σύνολο των λειτουργικών του
εξόδων. Προφανώς ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια των προσφύγων και δεν είναι το ποσό των
927 ευρώ που μας κάνει να έχουμε ενστάσεις και ενδοιασμούς .Είναι η διαχείριση της Δομής
αυτής για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία εικόνα οικονομικής της διαχείρισης και
πολιτικής απόφασης για την μεταφορά της.
Για τους παραπάνω λόγους είμαστε υποχρεωμένοι να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ.

Η κα Μπατζελή για το σκέλος Β,Α/Α 2 επεσήμανε :
- σχετικά με το υπ’αρίθμ. 2 κωδικό,για την στήριξη δικτύου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια, ποσού
55.000 ευρώ η δικτύωση θα μπορούσε να γίνει με πρόταση που θα εντασσόταν το ΕΣΠΑ-ΠΕΠ
που ενισχύει την δικτύωση των επιχειρήσεων ώστε να δημιουργείται προστιθέμενη αξία από την
λειτουργιά τους.
Με ποια διαφορετικά κριτήρια θα γίνει αυτή η δικτύωση όταν για την επιλεξιμότητα και έγκριση

44

Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.07
21.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

300,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
33.100,0

0 21.100,00
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των κονδυλίων αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές βασικών προγραμμάτων; Ποιος
είναι ο φορέας που θα το διαχειριστεί και με ποιο επιχειρησιακό σχεδιασμό; Οι δαπάνες
προκύπτουν από την περικοπή του 20%, γιατί δεν ήρθε η πρόταση στα Τεχνικά προγράμματα ή
δεν έρχεται στον Προϋπολογισμό;Γιατί αυτή η διάσπαρτη διάσπαση πόρων και προτεινόμενων
προγραμμάτων;Για να μην μπορούμε να ελέγχουμε; Προφανώς διότι διαφορετικά θα το
επονόμαζα «διαχειριστική ανικανότητα.
Για τους παραπάνω λόγους ΚΑΤΑΨΗΦIΖΟΥΜΕ και την πίστωση αυτή.”

O κ.Αναγνωστάκης αιτιολόγησε την ψήφο του αναλύοντας τις θέσεις του ως εξής :
“Σε ότι αφορά το προσφυγικό ζήτημα, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένας οικονομικός
απολογισμός, για τα χρήματα τα οποία εγκρίναμε σε προηγούμενη συνεδρίαση καθώς και
πληροφόρηση σε πολιτικό επίπεδο για το τι μέλει γενέσθαι.
Τα όσα αναφέρθηκαν από την κα Μπατζελή δημιουργούν πολλά ερωτήματα ως προς τη
διαχείριση του έργου.
Θα το ψηφίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους χωρίς κάλυψη.
Η θετική μας ψήφος δεν σημαίνει την εν λευκώ διαχείριση στην Π.Α.
Συνεπώς, ψηφίζουμε ΝΑΙ εκτός από την τελευταία δαπάνη την οποία καταψηφίζουμε.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

Δαπάνη για τον
καθαρισμό χαλιών
στο Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φιθώτιδας.

Έγγραφο
199086/2132/28-09-
2020 Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

270,00 277.571,
31

227.920,
24

49.651,
07

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 270,00 277.571,31
227.920,2

4 49.651,07

Α/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1420

ΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2020

Δαπάνη για την
Λειτουργία
κέντρου
προσωρινής
φιλοξενίας
προσφύγων
Θερμοπυλών
(προμήθεια
χρωμάτων,
σιδερικών,
εργαλείων
Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 066

ΑΔΑΜ:
19REQ005268606

02.01.071.94
59.01

Επιχορηγήσε
ις για

διάφορα
έργα.

929,28 1.210.25
7,73

992.706,
32

217.551,
41

Δαπάνη για την
υλοποίηση έργου
του τεχνικού
προγράμματος
των
περιφερειακών
καπ της
Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
(περιφερειακοί
καπ-τροπ.02)-
“Δημιουργία
Γεωγραφικού
Χαρτοφυλακίου
για τη σύσταση
δικτύου
συνεργασίας
επιχειρήσεων και
φορέων
αναφορικά με την
προώθηση
ενεργειών
προβολής σε όλη
την επικράτεια”.

ΑΔΑΜ:
20REQ0074
42351
2020-10-08

02.01.071.98
99.01

Λοιπές
δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

55.000,0
0

4.089.48
6,03

2.671.97
6,79

1.417.50
9,24

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 55.929,2
8

5.299.74
3,76

3.664.68
3,11

1.635.06
0,65
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ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.219012/3754/20-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

H δαπάνη
αφορά την
παροχή

υπηρεσιών
απεντόμωσης ,
απολύμανσης
και μυοκτονίας
για τα κτίρια
της Π.Ε.

Φωκίδας. Το
αρθμ.

πρωτ.212157/
3646/13.10.20

20
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος

προμηθειών(
20REQ007470

844)

02.04.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

2.418,00 69.504,00 65.934,54 1.151,46

2.

H δαπάνη
αφορά την
προμήθεια

σιδεροσωλήνω
ν

χιονοδεικτών.
Το αρθμ.

πρωτ.215385/
815/15.10.202

0
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος
Πολιτικής

02.04.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 2.480,00 13.692,25 10.600,25 612,00
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ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
ΔημοσίωνΕπενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 ,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.218627/6583/20-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α.Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το 2020,ως κατωτέρω:

Προστασίας
(20REQ00748

7538)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
4.898,00 83.196,25 76.534,79 1.763,46

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια για είκοσι
χιλιάδες (20.000)
πριτσίνια για την
επικόλληση των
φωτογραφιών των
υποψηφίων οδηγών επί
των Δελτίων
Εκπαίδευσης και
Εξέτασης για την κάλυψη
των αναγκών της Δ/νσης
και των τμημάτων
Μεταφορών και
Επικοινωνιών της ΠΕ
Ευβοίας.
Έγγραφο
202287/20582/01-10-
2020 της Δ/νσης
Μεταφορών και

02.02.073.16
99

Λοιπές
προμήθειε
ς

145,08
45.000,00

17.637,66 27.217,26
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Β.Εγκρίνει την Ορθή Επανάληψη στην απόφαση Ο.Ε.1196 της 22ας Σεπτεμβρίου 2020,με
αριθμό Πρακτικού 34 στο 1.Α/Α 3ο θέμα λόγω τροποποίησης του πρωτογενούς και
τεκμηριωμένου αιτήματος ως προς το ποσό. Αντί του λανθασμένου << Δαπάνη για την υποβολή
δήλωσης ιδιοκτησίας εγγραφέων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο & τη διόρθωση
λανθασμένων εγγράφων σε αυτό της Π.Ε. Ευβοίας με ποσό 15.000,00€. Έγγραφο
180683/1128/08-09-2020 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευβοίας.>>
στο ορθό<< Δαπάνη για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας εγγραφέων δικαιωμάτων στο Εθνικό
Κτηματολόγιο & τη διόρθωση λανθασμένων εγγράφων σε αυτό της Π.Ε. Ευβοίας με ποσό
22.320,00€. Έγγραφο 205294/1308/05-10-2020 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ευβοίας. ΑΔΑΜ:20REQ007426836.>>

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1422

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.214529/5664/20-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

2

Δαπάνη οδοιπορικών για
το πρόγραμμα
Δακοκτονίας του
τμήματος ποιοτικού &
φυτικού ελέγχου για το
μήνα Νοέμβριο
2020.Έγγραφο
202954/11430/01-10-
2020 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικ. και
κτηνιατρικής της
Π.Ε.Εύβοιας

02.02.073.52
41

Δαπάνες
προστασί
ας
ελαιοπαρα
γωγής

1.200,00
1.186.772,

82

873.689,0
6 311.883,7

6

ΣΥΝΟΛΟ 1.345,08 1.231.772,
82 891.326,7

2

339.101,0
2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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*ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο «Συντήρηση Οδικών Αξόνων Ν.
Αρτάκη – Ψαχνά & Χαλκίδα – Λέπουρα – Παρ. Κύμης»,προϋπολογισμού 1.261.000,00 € με
ΦΠΑ ,του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.212406/6759/Φ.Ε./13-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

1

Επιστροφή
χρηματικού ποσού
στη Εταιρεία
GREENMEDIA
E.Π.Ε, επειδή δεν
έγινε η μεταβίβαση
των ΡΑΒ-8696, ΒΙΕ
5638 και ΒΙΜ 1175
αυτ/των , σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

225,00 8.569,00 4.042.82 4.526,18

2

Επιστροφή
χρηματικού ποσού
στον
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΥΘΥΜΙΟ, επειδή
δεν έγινε η
μεταβίβαση του
ΕΥΚ 0767
αυτ/του , σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

39,00 8.569,00 4.267,82 4.301,18

3

Προμήθεια
ανταλλακτικών για
αποκατάσταση
βλαβών σε
διάφορα
αντλιοστάσια, που
χρησιμοποιήθηκαν
για ανάγκες
άρδευσης της
Κωπαΐδας κατά την
αρδευτική περίοδο
2020, σύμφωνα
με τονΝ.3852/10
και Ν. 4412/2016.

02.05.073.54
29. 01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

24.800,00 1.206.493,9
6

1.158.643,
62 47.850,34

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 25.064,00 1.215.062,96 1.162.911,44 52.151,52 2000,00
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αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του υποέργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Ν. ΑΡΤΑΚΗ – ΨΑΧΝΑ & ΧΑΛΚΙΔΑ – ΛΕΠΟΥΡΑ ΠΑΡ. ΚΥΜΗΣ»
προϋπολογισμού 1.261.000,00 € με Φ.Π.Α., του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600002), με ανοικτό
διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι πάνω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (7) επταμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν
τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.

 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.
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 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1424

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας
Μαντουδίου θέση «ΚΥΜΑΣΙ»,προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.2100691/6675/09-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:

 Τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης
Κοινότητας Μαντουδίου θέση «ΚΥΜΑΣΙ» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε.
Εύβοιας,με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 117 Ν.4412/2016).

 Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να προβεί

στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής
θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η
δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1425

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάκληση των υπ’ αρ. 279/2020 (Αρ. Πρακτ. 8/03-03-2020 Θέμα 10ο
ΑΔΑ:ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ) και 792/30-06-2020 (Πρακτικό 24/30-06-2020, θέμα 10ο, ΑΔΑ 690Χ7ΛΗ-
2ΣΝ) αποφάσεων περί έγκρισης του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. 86462 και συνέχιση της διαδικασίας του υποέργου
«Συντήρηση Βελτίωση Ε.Ο.Ψαχνά–Προκόπι (Γ΄ΦΑΣΗ)» του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Π.Ε.Εύβοιας».

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.218693/6973/20-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε τα ακόλουθα:“Στα πλαίσια της απόφασης του Ε΄ τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η Οικονομική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί…..
Σε αυτή την βάση συμφωνούμε με την εισήγηση…..
Ζητάμε, όμως εξηγήσεις για το πως η επιτροπή διαγωνισμού και η αρμόδια υπηρεσία, με
δεδομένη την εμπειρία τους, θεώρησαν νόμιμο και μας εισηγήθηκαν να αποδεχτούμε την
συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου διαγωνιζόμενου, μετά από ιδιαίτερη επικοινωνία….”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε :“οι παρατηρήσεις και οι διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί
της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη από τις υπηρεσίες ώστε να
προσαρμόσουν συνολικά και ενιαία τις πρακτικές που ακολουθούν. Διότι μια αποσπασματική και
αλά καρτ εφαρμογή των διαπιστώσεων και διορθώσεων του Ελεγκτικού, που στην
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συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση εξέτασε ένα επιμέρους θέμα το οποίο κατά τη γνώμη του
επηρέασε και την πορεία του διαγωνισμού, θα οδηγήσει σε ασάφεια και αδιαφάνεια των
αποτελεσμάτων που καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις ως αναθέτουσα αρχή.
Με τις παραπάνω παρατηρήσεις για την λειτουργία των υπηρεσιών και της
Ο.Ε.,ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Ανακαλεί τα υπ’ αρ. 279/2020 (Αρ. Πρακτ. 8/03-03-2020 Θέμα 10ο ΑΔΑ:ΩΓ3Μ7ΛΗ-
ΒΤΜ) και 792/30-06-2020 (Πρακτικό 24,θέμα 10ο, ΑΔΑ 690Χ7ΛΗ-2ΣΝ) αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής
Διαγωνισμού του υποέργου «Συντήρηση Βελτίωση Ε.Ο.Ψαχνά–Προκόπι (Γ΄ΦΑΣΗ)» του έργου
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.Εύβοιας», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με ΦΠΑ και Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ: 86462 και ακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Α.
ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ» σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 558/2020 πράξη Ελεγκτικού
Συνεδρίου Αθήνας.
Β. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.
Γ. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη τον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας που είναι η
εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Α.
Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 139922 σύμφωνα με το από 20-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής του
διαγωνισμού η οποία προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε και
σαράντα έξι τοις εκατό (55,46%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1426

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Αποκατάσταση
Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα όρια του Δήμου
Καρπενησίου 2020» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,προϋπολογισμού 240.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.214056/3145/14-
10-2020 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.1/25-09-2020(ολοκληρώθηκε 13-10-2020) πρακτικό δημοπρασίας
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007228036 2020-
08-27), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 91610 για το έργο «Συντήρηση-Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή
Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου
2020»,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

2.Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»,με
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα και είκοσι επτά τοις εκατό (50,27%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1427

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών-
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Κατασκευή Τεχνικών Τροβάτο-Όρια Νομού»,προϋπολογισμού 64.000,00€ με ΦΠΑ, της Π.Ε.
Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.212417/3128/16-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/16-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών Τροβάτο-Όρια
Νομού»προϋπολογισμού 64.000,00€ με ΦΠΑ,της Π.Ε. Ευρυτανίας .
2.Κατακυρώνει τη σύμβαση, στην επιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΔΕ» με ποσοστό
έκπτωσης σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης,(ΑΦΜ:
06*******, Δ/νση: Λαγκαδούλα, Ναύπακτος, τηλ. 69********, e-mail: roubas72@hotmail.com).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1428

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο,«Συντήρηση-Αποκατάσταση
Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα όρια του Δήμου
Αγράφων 2020»,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου,Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.217811/3234/19-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/29-09-2020(ολοκληρώθηκε 05-10-2020),πρακτικό δημοπρασίας του
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού,με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ:20PROC007227816 2020-
08-27,A/A EΣΗΔΗΣ 92301 για το έργο,«Συντήρηση-Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή
Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων
2020»,προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

2.Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»με
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα δύο και εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (52,74%)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1429

ΘΕΜΑ 20ο:Α)Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του
έργου :«Eπισκευή κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας στην Αλίαρτο»,προϋπολογισμού
20.000,00 € με ΦΠΑ.
Β)Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.4828/212620/13-07-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Η κα Μπατζελή παίρνοντας το λόγο αρχικά έθεσε το ερώτημα εάν αυτή η διαδικασία θα
ακολουθηθεί σε όλες τις αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες και όχι μόνο σε μια Π.Ε, διότι η
Ο.Ε. δεν διεκπεραιώνει αλλά πρέπει να έχει ένα λειτουργικό και διαγωνιστικό πλαίσιο ενιαίο για
όλες τις Π.Ε.Βάσει του άρθρου 117 του ν.4412/2016 οι διαγωνισμοί μέχρι 60.000 ευρώ θα
γίνονται με την μορφή αυτή του συνοπτικού διαγωνισμού και κατέληξε λέγοντας :
“Με τις παρατηρήσεις που προανέφερα ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΩ την εισήγηση.”

Ο κ.Χρονάς σχετικά με την εισήγηση του θέματος είπε:“Η επισκευή κρίνεται απαραίτητη για την
προστασία πρώτα και κύρια του κτηρίου….. Παρά το λάθος της εισήγησης που αναφέρεται στον
Ν. 4412, άρθρο 117….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά.

Ο κ. Τασιός έκανε αναφορά στον ν.4412/2016 και στο άρθρο 117, που αφορά υπηρεσίες και
προμήθειες επεσημαίνοντας:“εφόσον πρόκειται για έργο, το άρθρο 117 δεν μπορεί να
εφαρμοστεί, δεν υπάρχουν όρια. Από 0 € είναι σε διαδικασία, προφανώς η υπηρεσία
επικαλέστηκε το άρθρο 117, γιατί δεν μπορούσε να το εφαρμόσει σε έργο”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την κατασκευή του έργου:«Eπισκευή
κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας στην Αλίαρτο»,προϋπολογισμού 20.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Βοιωτίας.

2.Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως υπηρεσία που
θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του «Eπισκευή κτιρίου του πρώην
Οργανισμού Κωπαΐδας στην Αλίαρτο»,προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Βοιωτίας.

3.Εγκρίνει τη δαπάνη για τη εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1430

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας,του έργου“Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και
Καθαρισμός Ρέματος Μανδήλω από φερτά υλικά”,προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.218927/3976/20-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.ΙΙ/14-10-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου “Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και
Καθαρισμός Ρέματος Μανδήλω από φερτά υλικά”,προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε.Φωκίδας,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91723.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ’’, με Α.Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 163796 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (63,51%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1431

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,του έργου «Συντήρηση και
Αποκατάσταση τεχνικών έργων και Καθαρισμός ρεμάτων στις Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από
φερτά υλικά»,προϋπολογισμού 154.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.219623/3984/20-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φωκίδας.

προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. Ι/15-10-2020(ολοκληρώθηκε 20-10-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση τεχνικών έργων και Καθαρισμός ρεμάτων στις Δ.Ε.
Γραβιάς και Παρνασσού από φερτά υλικά»,προϋπολογισμού 154.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91851

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.’’, με
Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 168340 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (39,69 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1432

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης της Επιτροπής Διαγωνισμού της
μελέτης : «Συμπληρωματικές Μελέτες Ανάδειξης-Ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου
Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας» προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 40.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.202965/12013/15-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. ΙΙΙ/07-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της
μελέτης: «Συμπληρωματικές Μελέτες Ανάδειξης-Ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου
Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας» προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 40.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

2.Κατακυρώνει τη σύμβαση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης στον οικονομικό φορέα:
Συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και
ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.Π.Ε.», με ποσό οικονομικής προσφοράς τριάντα μία
χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (31.781,22 €) χωρίς ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1433
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος
του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, ενός
Μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA, τάσεως 20/0,4 kV, για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής
Βίστριζας”, συνολικού ποσού 30.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.217729/6643/19-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς έθεσε τον προβληματισμό του σχετικά με το μέλλον των Τ.Ο.Ε.Β. λέγοντας τα
εξής:“Δεν έχουμε αντίρρηση.Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης για τις προθέσεις του σε σχέση με το
μέλλον των Τ.Ο.Ε.Β…. Για τις σκέψεις που κάνει σχετικά με την ενιαία αντιμετώπιση των
αρδευτικών προβλημάτων κάθε περιοχής.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/16-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του συνοπτικού διαγωνισμού για
την “Προμήθεια και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, ενός Μετασχηματιστή ισχύος 1.600 kVA,
τάσεως 20/0,4 kV, για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής Βίστριζας”, συνολικού ποσού 30.000,00€
με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.

2.Κατακυρώνει τον εν θέματι διαγωνισμό στην επιχείρηση “VPOWER - Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.”(ΑΦΜ:99******8,Δ.Ο.Υ.Ν.Ιωνίας),η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από
οικονομικής άποψης, ήτοι συνολικό ποσό 22.940,00€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1434

ΘΕΜΑ 25ο:Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1017/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής
Π.Σ.Ε., αναφορικά με τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την “Προμήθεια
χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00€ με
ΦΠΑ - (Αριθμ. Διακήρυξης 11/94700/346325-5-2020) - Τμήματα 1 και 3.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.192528/5834/19-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έλαβε τον λόγο και τόνισε: “Ως παράταξη δηλώνουμε ότι στα πλαίσια της
διαφάνειας, της νομιμότητας των αποφάσεων ως μέλη της Ο.Ε. αλλά και ως μέλη του Π.Σ. και
όλων των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουμε, εξετάζουμε και αποδεχόμαστε τις διευκρινίσεις
και αποφάσεις των κεντρικών και περιφερειακών ελεγκτικών αρχών . Η πολυπλοκότητα της
νομοθεσίας και οι αλλαγές των Νόμων, μας υποχρεώνει να αποδεχόμαστε τις παρατηρήσεις
ανώτερων νομοθετικών οργάνων και ελεγκτικών οργανισμών ,όπως το Νομικό Συμβούλιο του
κράτους -επιτροπή του άρθρου 18-Ελεκτικό Συνέδριο, Συμβούλιο Επικρατείας αλλά και των
αποφάσεων της Αποκεντρωμένης μέχρι την πλήρη αλλαγή της Περιφερειακής Διακυβέρνησης με
την κατάργηση της Αποκεντρωμένης.
Η οποιαδήποτε επιλογή α λα κάρτ των αποφάσεων από άλλες παρατάξεις αποσκοπούν σε
παραβίαση βασικών νομοθετικών διαδικασιών και σε επιλογή αδιαφανών πρακτικών τις οποίες
και θα καταγγέλλουμε.”
Με την παραπάνω αιτιολόγηση ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Ο κ.Χρονάς διατύπωσε τις ακόλουθες απόψεις:“Στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 18, η Οικονομική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί…..Σε αυτή την βάση
συμφωνούμε με την εισήγηση…..
Ζητάμε, όμως εξηγήσεις για το πως η επιτροπή διαγωνισμού και η αρμόδια υπηρεσία, με
δεδομένη την εμπειρία τους, θεώρησαν νόμιμο και μας εισηγήθηκαν να αποδεχτούμε την αύξηση
της ποσότητας χρώματος διαγράμμισης επικαλούμενοι άρθρο νόμου που δεν ίσχυε…… ”

Ο κ.Αναγνωστάκης ανάφερε:“Ο καθένας από τα μέλη της Ο.Ε. έχει τη δική του οπτική γωνία,
όμως κοινός τόπος είναι, ότι η Π.Α. αποδέχεται τον έλεγχο νομιμότητας της επιτροπής του
άρθρου 18 και συμμορφώνεται με την απόφαση. Κρατείστε το, γιατί θα μας χρειαστεί στην
πορεία.”

Ο κ.Τασιός έκανε μία σύντομη επισήμανση αναφέροντας: “από τη στιγμή που εισάγεται το θέμα
στην Ο.Ε.,μετά την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18,την αποδεχόμαστε και
επανερχόμαστε στην αποδοχή του διαγωνισμού.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 6/19-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε.
Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00€ με Φ.Π.Α. - (Αριθμ. Διακήρυξης 11/94700/346325-5-
2020) - Τμήματα 1 και 3, με το οποίο διορθώνει εν μέρει το πρ. 4/3-8-2020, μετά την αριθμ.
3/5/2020 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 Ν.
Βοιωτίας - Εύβοιας - Ευρυτανίας - Φθιώτιδας και Φωκίδας, περί παραπομπής της υπ’ αριθμ.
1017/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε..

2.Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1017/2020 (ΑΔΑ: Ψ8Γ17ΛΗ-ΤΒΞ) απόφασή της,ως προς το σκέλος 1
(β) που αφορά την επιπλέον προμήθεια και ως προς το σκέλος 4 που αφορά την κατακύρωση
του εν λόγω διαγωνισμού για τα τμήματα 1 & 3.

3. Κατακυρώνει εκ νέου τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την “Προμήθεια
χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 220.000,00€ με
Φ.Π.Α. για τα τμήματα 1 & 3 την εταιρεία “TAILORS BIOMHXANIA ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ” (ΑΦΜ:
99*******), η οποία προσέφερε αναλυτικά:

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα
Τιμή

μονάδας
(€)

Μερική
Δαπάνη

(€)
Ολική Δαπάνη

(€)

Τμήμα 1: Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών

1 Λευκό ακρυλικό χρώμα
διαγράμμισης οδών kgr 78.150,19 1,28 100.032,24€

Δαπάνη υλικών 100.032,24

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 24.007,74

Συνολική Δαπάνη Υλικών 124.039,98

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα
Τιμή

μονάδας
(€)

Μερική
Δαπάνη

(€)
Ολική Δαπάνη

(€)
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Τμήμα 3 : Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών

3 Διαλυτικό χρώματος
διαγράμμισης οδών λίτρα 4.000 1,10

4.400,00

Δαπάνη υλικών 4.400,00

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 1.056,00

Συνολική Δαπάνη Υλικών 5.456,00

Γενικό Σύνολο Δαπάνης: 129.495,98€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1435

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.212448/820/13-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών,(Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020).

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.219501/843/20-10-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας(Τμήμα της Π.Ε.Φθιώτιδας)
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.212448/820/13-10-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,(Αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020),με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Η συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών που έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ. 84
απόφαση της Ο.Ε (πρακτικό υπ. Αριθμ. 3 της 21/1/2020 ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) με τις ανωτέρω
επιχειρήσεις ως παρακάτω :
148 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 130582220 ΡΑΧΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

3.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Τα με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματα έργου ΜΕ 86592 τύπου φορτωτή εκσκαφέα , το ΜΕ
44748 τύπου φορτωτή λαστ.και το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥΗ 2953 φορτηγό ιδιοκτησίας
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τον καθαρισμό υδατορέματος εντός οικισμού στον
οικισμό Αγριλιάς της Δ.Ε. Λαμίας του Δήμου Λαμιέων
2) Τα με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματα έργου ΜΕ 96287 τύπου εκσκαφέα ερπ., το ΜΕ 44757
τύπου φορτωτή λαστ., το ΜΕ 78519 τύπου φορτωτή-εκσκαφέα και το ΜΙΤ 1907 φορτηγό
ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (υδατόρεματα αναχώματα Μπεκιόρεμα Σταυρού , Σπερχειού)
3) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 59863 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή-εκσκαφέα και το ΜΙΧ
4221 φορτηγό ιδιοκτησίας ΡΗΓΑΣ ΗΛΙΑΣ για τον καθαρισμό του υδατορέματος Μέγα - Ρέμα
κατάντι της γέφυρας της Ε.Ο..Λαμίας - Καρπενησίου.
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4) Τα με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματα έργου ΜΕ 78524 τύπου εκσκαφέα με σφύρα, το ΜΕ
44642 τύπου εκσκαφέα ερπ., το ΜΕ 44594 τύπου φορτωτή λαστ. , ΜΕ 121659 τύπου Εκσκαφέα
ερπ. τα με αρ. Κυκλο. ΜΙΖ-2372 και ΜΙΕ 2866 φορτηγά , καθώς και για την εκτέλεση των
κάτωθι εργασιών α) σκυρόδεμα C12/15 εκτιμώμενης ποσότητας 20 κ.μ., β) δομικό πλέγμα
εκτιμώμενης ποσότητας 400 Κγμ, γ) σκυρόδεμα C16/20 εκτιμώμενης ποσότητας 80 κ.μ. , δ)
ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας 100 τ.μ. . σιδηρούς οπλισμός εκτιμώμενης ποσότητας 13.000
Κγμ, , ε) συρματοκιβώτια εκτιμώμενης ποσότητας 410 κ.μ. στον ΓΩΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την
αποκατάσταση της ζημιάς στην Ε.Ο. Λαμίας Καρπενησίου στον οικισμό Παλιουρίου της ΤΚ
Καστρίου του Δήμου Μακρακώμης και την αποκατάσταση βλαβών από υδατοπλημμύρες στην
ΤΚ Μοσχοκαρυάς του Δήμου Λαμιέων..
5) Τα με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματα έργων ΜΕ 91691 τύπου εκκαφέα ερπ., ΜΕ 78530
τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου , ΜΕ 44514 τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου , ΜΕ 99617 τύπου
ισοπεδωτή γαιών αντίστοιχα , τα με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΡ 3938, ΜΙΧ 3879, ΜΙΒ 6942 φορτηγά
και το με αρ.κυκλοφορίας ΜΙΒ 6942 όχημα μεταφοράς ΜΕ ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.
για την αποκατάσταση του αναχώματος του Σπερχειού ποταμού στην θέση Αμούρι
(αγροτεμάχιο Μοσ. Απ.)
6) Τα με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματα έργων ΜΕ 133077 τύπου εκσκαφέα ερπυστιοφόρου, ,
το ΜΕ 82339 τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου και τα με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΡ 7189, TKE 6839,
φορτηγά ιδιοκτησίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ για την αποκατάσταση αναχώμτος του Σπερχειού
ποταμού στις θέσεις “κλαπέτο”, “λόγγος”, “τριεθνές”.
5.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος
Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ.
αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες
εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών
Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας καθώς

και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
6.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας , καθώς και την
ενδεικνυόμενη ανα περίπτωση σήμανση της οδού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

(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
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«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1436

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.217338/684/19-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Βραγγιανών).

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.218801/687/20-10-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα της Π.Ε.Ευρυτανίας)
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.217338/684/19-10-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Βραγγιανών),με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου (ΙΑΝΟΣ, 17/09, 18/09, 25/09, 28/09) με αποτέλεσμα η ΔΕ
Αγράφων να κηρυχτεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 133076 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα και το ME 122704 IX μηχάνημα

έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε., για το καθαρισμό
και την αποκατάσταση βατότητας στη θέση «Μάνα Νερού» της ΤΚ Βραγγιανών για
αποκατάσταση της υδρομάστευσης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

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

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

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

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

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

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

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

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
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(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1437

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 28ο:Α)Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και του Δήμου Ορχομενού για την εκτέλεση του
υποέργου,«Αποκατάσταση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κωπαϊδικού Πεδίου» του έργου
«Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και Αλίαρτου – Θεσπιέων (περιοχή
Κωπαϊδικού Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06
Απριλίου 2020».
Β)Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Γ) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.212313/1984/13-
10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,και αναφέρει τα
κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το έργο του θέματος, σε συνέχεια της αρ. 114/2020 Απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου, (Α∆Α: ΨΗΙ47ΛΗ-2Θ78) προτάθηκε για ένταξη στο εθνικό σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και εντάχθηκε στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 866 με Κ.Α.2020ΕΠ86600002 και
προϋπολογισμό 2.500.000,00 €, με την 80411/29-7-2020 Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α∆Α: 65ΕΠ46ΜΤΛΡ-ΒΡΩ). Υποέργο του εν λόγω
έργου είναι η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»
π/υ 1.000.000,00 €.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, το ως άνω υποέργο αφορά την
αποκατάσταση των βλαβών των αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικού πεδίου της Π.Ε.
Βοιωτίας, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που οφείλονται στις ισχυρές βροχοπτώσεις,
για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Το συνολικό εκτιμώμενο μήκος οδών στις οποίες
θα γίνουν εργασίες είναι 22 χιλιόμετρα.

Το υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.
Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου - Θεσπιέων, Ορχομενού και
προσδιορίζονται ο τρόπος και οι όροι αυτής για την υλοποίηση του έργου.

Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000,00 €, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες,
απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. Η ωριμότητα του έργου βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό
και αφορά εργασίες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών από την φυσική καταστροφή.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ 866).
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών
σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Οι πληρωμές του έργου, θα
πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.
Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους των Δήμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010)
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ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ –
ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ+ΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020»

Σήμερα …./…./2020, οι παρακάτω φορείς, που θα καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα στην
παρούσα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό,

Β. Οι Δήμοι:
1. Ορχομενού, που εδρεύει στον Ορχομενό και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τη
Δήμαρχο κα. Παρασκευή Καράλη,
2. Aλιάρτου - Θεσπιέων, που εδρεύει στον Αλίαρτο και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα
από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ντασιώτη

έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.1. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2. Του Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
1.3. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,
1.4. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
1.5. του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
1.6. του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε.
1.7. του άρθρου 61 του Ν.4305/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 13 του Ν. 4250/2014,
δυνάμει των οποίων καταργήθηκε από την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τέθηκε σε καθεστώς
εκκαθάρισης το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαΐδας» και το επιχειρησιακό του αντικείμενο
ανατέθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
1.8. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε 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.
1.9. Των, σε εκτέλεση των ανωτέρω, εκδοθεισών λοιπών κανονιστικών διατάξεων και
γενικότερα κάθε διάταξης που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2. Και έχοντας υπόψη:

2.1. Το υπ΄αρ. 2441/5-4-2020 έγγραφο του Δήμου Ορχομενού προς την Αυτοτελή Δ/νση Πολ.
Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο ζητείται η κήρυξη σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης της περιοχής.
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2.2. Το υπ΄αρ. 2242/6-4-2020 έγγραφο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων προς την Αυτοτελή
Δ/νση Πολ. Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο ζητείται η κήρυξη σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Κωπαϊδικού πεδίου.

2.3. Την υπ’ αρ. 67246/304/6-4-2020 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας της περιοχής του Κωπαϊδικού Πεδίου του Βοιωτικού Κηφισού του Δήμου
Αλιάρτου – Θεσπιέων.

2.4. Την υπ’ αρ. 67901/310/7-4-2020 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας της περιοχής του Κωπαϊδικού Πεδίου του Δήμου Ορχομενού.

2.5. Τις υπ’ αρ. 2556/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΣΝΣ46ΜΤΛΒ-ΠΑΧ) και 2559/07-04-2020 (ΑΔΑ:
ΩΝΨ746ΜΤΛΒ-ΦΦ3) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, περί κήρυξης των Δήμων Ορχομενού και Αλιάρτου –
Θεσπιέων της Π.Ε. Βοιωτίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από
έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 04-04-2020 στις
παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες και που εξακολουθούν να ισχύουν καθώς το
έργο διαχείρισης των συνεπειών δεν έχει ολοκληρωθεί.

2.6. Την υπ’ αρ. 114/2020 (ΑΔΑ:ΨΗ147ΛΗ-2Θ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, περί υποβολής πρότασης ένταξης στη ΣΑΕΠ 866 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020» συνολικού προϋπολογισμού
2.500.000,00 € με Φ.Π.Α., που περιλαμβάνει τρία υποέργα μεταξύ των οποίων και το Υποέργο
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €. ΦΠΑ
συμπεριλαμβανομένου.

2.7. Την υπ’ αρ. 80411/29-7-2020 (ΑΔΑ: 65ΕΠ46ΜΤΛΡ-ΒΡΩ) απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί ένταξης στη ΣΑΕΠ 866 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020» προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α. με
ενάριθμο 2020ΕΠ86600002 μεταξύ των οποίων και το Υποέργο της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης.

2.8. Την αρ. ……. (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 στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

2.9. Την αρ. ……. (ΑΔΑ: …….) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού,
µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι
όροι της, η εξουσιοδότηση της Δημάρχου Ορχομενού για την υπογραφή της καθώς και ο
ορισμός κοινού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των Δήμων Ορχομενού και Αλιάρτου –
Θεσπιέων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
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2.10. Την αρ. ……. (ΑΔΑ: …….) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλιάρτου
Θεσπιέων, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αλιάρτου Θεσπιέων για την υπογραφή
της καθώς και ο ορισμός κοινού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των Δήμων Ορχομενού
και Αλιάρτου – Θεσπιέων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης

2.11. Την αρ. ……. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2556/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΣΝΣ46ΜΤΛΒ-ΠΑΧ) και 2559/07-04-2020 (ΑΔΑ:
ΩΝΨ746ΜΤΛΒ-ΦΦ3) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων της Π.Ε.
Βοιωτίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά
φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 04-04-2020 στις παραπάνω
περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες και που εξακολουθούν να ισχύουν καθώς το έργο
διαχείρισης των συνεπειών δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η περιοχή που επλήγη κυρίως είναι το Κωπαϊδικό Πεδίο, και ιδιαίτερα το τμήμα του που
εντάσσεται στα όρια των κτηματικών περιφερειών των δύο Δήμων.

Με τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν.4305/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 13 του Ν.
4250/2014, καταργήθηκε από την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης
το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαΐδας» και το επιχειρησιακό του αντικείμενο ανατέθηκε στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που έχει έκτοτε την ευθύνη της διαχείρισης της άρδευσης του
Κωπαϊδικού Πεδίου και συναφώς τη συντήρηση του αρδευτικού δικτύου και των υποδομών εν
γένει που την διευκολύνουν.

Μεταξύ των υποδομών του Κωπαϊδικού πεδίου όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις του
ν.δ. 2488/1953 (ΦΕΚ Α' 195/1953) «περί Συστάσεως Οργανισμού Κωπαΐδος», είναι και το
δίκτυο των αγροτικών δρόμων που επιτρέπει την πρόσβαση των καλλιεργητών αλλά και των
φορέων άρδευσης στα χωράφια και τις εν γένει εγκαταστάσεις. Οι δρόμοι αυτοί είναι δημόσιοι –
αγροτικοί, και την ευθύνη συντήρησής τους, με εξαίρεση τους δρόμους που έχουν αναγνωρισθεί
με αποφάσεις του πρώην Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως
περιφερειακοί, με την έννοια ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως καθολική εκ του νόμου
διάδοχος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ευθύνεται για τη συντήρησή τους, έχουν οι Δήμοι
στα όρια των κτηματικών περιφερειών των οποίων εντάσσονται.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της σε σχέση με το Κωπαϊδικό
πεδίο αλλά και της ευθύνης και υποχρέωσής της για αποκατάσταση των βλαβών στο αγροτικό
οδικό δίκτυο του Κωπαϊδικού Πεδίου μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 04-06 Απριλίου
2020, εξασφάλισε μεταξύ των άλλων και πίστωση για την αποκατάσταση της βατότητας των
αγροτικών οδών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω της Συλλογικής Απόφασης
ΣΑΕΠ 866 της Περιφέρειας.

Με τα παραπάνω δεδομένα, με την παρούσα Σύμβαση συμφωνείται και καθορίζεται μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Ορχομενού και Αλιάρτου –Θεσπιέων το πλαίσιο,
οι συμφωνίες και οι όροι, με σκοπό την υλοποίηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του
υποέργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €. με ΦΠΑ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
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ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ
04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020».

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της
αρμοδιότητας υλοποίησης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Φορέας
Υλοποίησης) για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ορχομενού Aλιάρτου και
Δήμος Θεσπιέων).
Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση των βλαβών υποδομών αρμοδιότητας της Π.Ε.
Βοιωτίας, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες) σε περιοχή που κηρύχθηκε σε
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Το
υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αφορά την αποκατάσταση των βλαβών των αγροτικών
δρόμων του Κωπαϊδικού πεδίου της Π.Ε. Βοιωτίας, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που
οφείλονται στις ισχυρές βροχοπτώσεις, για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Το συνολικό
εκτιμώμενο μήκος οδών στις οποίες θα γίνουν εργασίες είναι 22 χιλιόμετρα.

Αναλυτικά, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του έργου,
που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

- Καθαρισμός φυτών και φυτικών καθώς και διαμόρφωση καταστρώματος και ρείθρων
των προς αποκατάσταση δρόμων.

- Πλήρης ανακατασκευή επιχώματος (μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση) ελαχίστου
πάχους συμπυκνωμένου 0,20 μ.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:

Κατασκευή Υπόβασης μεταβλητού πάχους της ΠΤΠ 0-150 ελαχίστου πάχους συμπυκνωμένου
0,15 μ. για την διάστρωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαιδικου πεδίου.

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 των χρηστών του οδικού δικτύου του Κωπαιδικού
πεδίου και στην βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος των κατοίκων. 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.

ΑΡΘΡΟ 2: Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης

Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η ισχύς της και λήγει
με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα
Υλοποίησης.
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Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες και το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτής παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ. Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης
κατασκευής του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου,
όπως αυτό θα εγκριθεί μετά την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, και τα αναγραφόμενα στην τεχνική
περιγραφή της μελέτης.

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

ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός –πόροι & τρόπος χρηματοδότησης της Προγραμματικής
Σύμβασης

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο ύψος των 1.000.000,00€
και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσω της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ866 στα πλαίσια του
έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ –
ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020», Υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ με ΚΑ: 2020ΕΠ86600002.

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά την
πιστοποίηση τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Ο προϋπολογισμός των προβλεπόμενων εργασιών παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης

Τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την
νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση β΄ βαθμού και τη νομοθεσία περί εκτελέσεως
δημοσίων έργων, τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης.

Οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το
φορέα εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου στα
πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης

- «Κύριος του έργου» είναι οι Δήμοι Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων, έκαστος για το τμήμα
του αγροτικού οδικού δικτύου της Κωπαΐδας που βρίσκεται στα διοικητικά του όρια.

- «Φορέας Υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

- «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.
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- «Προϊσταμένη Αρχή» είναι, είτε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είτε
η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και με
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων,
τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών. Η
συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης).

- «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να συνεργασθούν με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής και
αποτελεσματικής υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας.

Ειδικότερα:

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:

 την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους
όρους της παρούσας και τη νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.

 τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 3.

 τον ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 7.

Οι Δήμοι Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων αναλαμβάνουν:

 Την παραχώρηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του δικαιώματος να επέμβει και
να εκτελέσει εργασίες οδοποιίας σε αγροτικές οδούς που ευρίσκονται στο Κωπαϊδικό
πεδίο, εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους, στα σημεία και την έκταση που θα κρίνουν
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας με τα κριτήρια που εκτίθενται παραπάνω.

 Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την διευκόλυνση της υλοποίησης του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

 Ως Κύριοι του έργου, τη μέριμνα για την έκδοση οποιασδήποτε αδειοδότησης
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.

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

 Την λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
 Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την

προβολή του Έργου.
 Τις δαπάνες μετακινήσεων των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας από την

ζώνη διέλευσης της οδού, αν τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.
 Τον ορισμό κοινού εκπροσώπου τους με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης του άρθρου 7.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης,
και την οριστική παραλαβή του έργου, το αγροτικό οδικό δίκτυο στο οποίο εκτελέσθηκαν οι
εργασίες του παρόντος έργου, θα παραδοθεί αντίστοιχα στους Δήμους Ορχομενού και
Αλιάρτου – Θεσπιέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του, έκαστος εντός των
ορίων δικαιοδοσίας του.
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ΑΡΘΡΟ 7: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π) & αρμοδιότητες αυτής

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν
στη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της
εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100
παρ. 2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10).

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε
συμβαλλόμενο, που ορίζονται ακολούθως: δύο εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και ένας κοινός εκπρόσωπος από τους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων,
που θα ορισθούν με αποφάσεις των αντίστοιχων Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων μετά από
συνεννόηση μεταξύ τους.

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ορίζονται οι :

1. Η Παπαντωνίου Ισιδώρα, Π.Ε. Μηχανικών, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Βοιωτίας, ως πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωτή
της τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Βοιωτίας.

2. Ο Ντάης Χρήστος, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Βοιωτίας, με αναπληρώτριά του την Βήττα Δήμητρα, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας

Για τους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων ορίζεται ως κοινός εκπρόσωπος:

1. ……… Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ……. με αναπληρωτή του τον ………..,
υπάλληλο του Δήμου ………...

Ο κοινός εκπρόσωπος των δύο Δήμων Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων, και οι
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ορίσθηκαν με Αποφάσεις των οικείων
Οικονομικών Επιτροπών.

Αντικείμενο της Κ.Ε.Π είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής
Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο
εφαρμογής της.

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής, που ορίζεται με απόφασή της.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή.
Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν εγγράφως την αλλαγή αυτή στους
λοιπούς συμβαλλόμενους.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει με την παρουσία όλων των μελών της
οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά από πρόσκληση του προέδρου, στην οποία ορίζονται
τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Π
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η Κ.Ε.Π αποφασίζει αιτιολογημένα για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος της
Προγραμματικής Σύμβασης, αν αυτό απαιτηθεί από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης κατασκευής του έργου, είτε λόγω εκτάκτων αναγκών.
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Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον
γραμματέα της Επιτροπής.

Η Κ.Ε.Π λειτουργεί ως συλλογικό όργανο του δημοσίου και η λειτουργία της διέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του δημοσίου. Το έργο της Επιτροπής
Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8: Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης

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

ΑΡΘΡΟ 9: Αντισυμβατική συμπεριφορά -επίλυση διαφορών- τελικές διατάξεις

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης από οποιοδήποτε από τα
Συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των
αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς
αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή
αποθετική ζημία.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
Συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από δικαιώματα ή απαλλαγή από
τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα μέρη που δεν
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση

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

ΆΡΘΡΟ 10: Τελικές διατάξεις

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη
αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε
συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
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Ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Χ. Σπανός

Για τον Δήμο Ορχομενού Για τον Δήμο Aλιάρτου – Θεσπιέων

η Δήμαρχος κα. Παρασκευή Καράλη ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Ντασιώτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

α/
α

α/α
Τιμ. Είδος εργασίας

Άρθρο Μονάδ
α

Ποσότητ
α

Τιμές
μονάδας

(€)
ΔΑΠΑΝΗΑναθ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1 Α-02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες και ημιβραχώδες με
μεταφορά

ΟΔΟ-
1123Α m3 12.000,00 1,08 12.960,00

2
Α-19

Προμήθεια κοκκώδους υλικού
λατομείου μεγέθους έως
200mm

ΟΔΟ-
3121β m3 2.000,00 12,00 24.000,00

1
Ν.Τ-1 Φορτοεκφόρτωση-σταλία

ΟΔΟ-
1510 m3 31.100,00 1,5 46.650,00

2
Ν.Τ-2 Δαπάνη μεταφοράς δανείων

ΟΔΟ-
1510 m3/km

930.000,0
0 0,20 186.000,00

3 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων
ΟΔΟ-
1530 m3 23.000,00 1,05 24.150,00

σ1= 293.760,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Γ-1.1
Υπόβαση μεταβλ. πάχους

ΠΤΠ-0150
ΟΔΟ
3121Β m3 20.200,00 14,00 282.800,00

σ2= 282.800,00
Άθροισμα ομάδων Σσ= 576.560,00
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 103.780,80
Σύνολο 680.340,80
Απρόβλεπτα 15 % 102.051,12
Απολογιστικά 20.000,00
Γ.Ο. & Ε.Ε. απολογιστικών
18,00 % 3.600,00
Αναθεωρήσεις 459,70
Σύνολο 806.451,62
ΦΠΑ 24% 193.548,38
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 1.000.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»
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ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-28

1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 28 ΜΗΝΕΣ

2 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3 ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ –

5
ΠΡΟΣΥΜΒ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ -
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

6
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (180

ΗΜΕΡΕΣ)

7
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ –

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ)
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Ο κ.Χρονάς δήλωσε τα εξής:“Έχοντας εκφράσει την αντίθεση μας στην μεταφορά της
συγκεκριμένης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή και με δεδομένη την πρόθεση μας να
τον ανατρέψουμε στην πράξη….. επιλέγουμε πολιτικά την πρόταση να μεταφερθεί στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Η κα Μπατζελή τόνισε: “στα πλαίσια της αρχικής μου δήλωσης κατά την έναρξης της
συνεδρίασης περί επαναφοράς των θεμάτων στο Π.Σ. μεταξύ των οποίων και οι Προγραμματικές
Συμβάσεις και μάλιστα όταν
-δεν έχουν εγκριθεί και από προηγούμενο Π.Σ.
-οι προγραμματικές συμφωνίες γίνονται με Δήμους την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα τους
μόνο επί της εφαρμογής και υλοποίησης των έργων μπορούμε να την διαπιστώσουμε διότι σε
πολλές περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις για πολλούς λόγους τους οποίους
έχουμε αναλύσει
-αποτελούν μέρος των παρεμβάσεων μας λογω φυσικών καταστροφών και καταστάσεων
εκτάκτου ανάγκης στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής προστασίας και στην
συγκεκριμένη περίπτωση και της ένταξης των παρεμβάσεων στο επιχειρησιακό σχεδιασμό
«ΔΑΡΔΑΝΟΣ» που θα συζητηθεί σε επόμενο ΠΣ
-εντέλλεται ο Περιφερειάρχης να προβεί στην υπογραφή Προγραμματικής συμφωνίας, αυτήν την
«εντολή» δεν μπορεί να την λάβει από την ΟΕ
Είμαστε υποχρεωμένοι να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ την εισήγηση και ΖΗΤΑΜΕ να μεταβιβαστεί ως
θέμα στο Π.Σ.”

Ο κ.Αναγνωστάκης εξέφρασε τις ακόλουθες θέσεις:“Αποδέχομαι την πρόταση της κ. Μπατζελή,
για μεταφορά της αρμοδιότητας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπερψηφίζω την πρόταση.
Είναι προφανές, ότι θα ήμουν ανακόλουθος με όσα προηγούμενα κατέθεσα, περί απομείωσης
των αρμοδιοτήτων του Π.Σ.,και υπονόμευσης της λειτουργίας του κυρίαρχου συλλογικού
οργάνου μας, που είναι το Π.Σ.
Ως εκ τούτου προτρέπω, να γίνει αποδεκτή η πρόταση και να τεθεί σε ψηφοφορία.
Υπάρχει μια αντίφαση της Περιφερειακής Αρχής, από τη μια δηλώνετε ότι είστε υπέρ της
ενίσχυσης του κυρίαρχου πολιτικού οργάνου, που είναι το Π.Σ. και από την άλλη υιοθετείτε το
πολιτικό πραξικόπημα, για απομείωση αρμοδιοτήτων του Π.Σ.
Συνεχίζετε μια διαδικασία, που οι υπόλοιπες παρατάξεις έχουμε καταγγείλει ως παρέμβαση
μείωσης αρμοδιοτήτων του Π.Σ.
Υπό την έννοια αυτή προφανώς θα ήμουν θετικός να κουβεντιάσω την προγραμματική σύμβαση
με τους δήμους, που είναι οι άμεσοι συνεργάτες της Περιφέρειας αλλά με τον τρόπο που
διαχειρίζεστε το θέμα θα καταψηφίσουμε.”

Ο κ.Δούρος ανάφερε ότι υπερψηφίζει την πρόταση της κα.Μπατζελή για τη μεταφορά αυτών
των θεμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί οι προγραμματικές συμβάσεις είναι από τα
σημαντικότερα θέματα.Αν δεν ισχύσει αυτή η πρόταση ,θα ψηφίσει κατά.

Ο κ.Τασιός τοποθετήθηκε στο θέμα των Προγραμματικών Συμβάσεων,υπενθυμίζοντας ότι
έχουν ενταχθεί στη θεματολογία των Οικονομικών Επιτροπών εδώ και τρεις μήνες και ότι με
αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται μεταξύ των άλλων το πρόβλημα της καθυστέρησης λόγω των
χρονοβόρων διαδικασιών.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α)Εγκρίνει τη σύναψη και το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και του Δήμου Ορχομενού, για την υλοποίηση του
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υποέργου,«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» με
προϋπολογισμό 1.000.000,00 €, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020», με κ.α 2020ΕΠ86600002 ,σύμφωνα με το ανωτέρω συνημμένο σχέδιο.

Β)Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και

Γ)Ορίζει δύο (2) μέλη και τους αναπληρωτές αυτών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο Σχέδιο Προγραμματικής
Σύμβασης,ως ακολούθως:
 Tην κα Παπαντωνίου Ισιδώρα, Π.Ε. Μηχανικών, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Π.Ε. Βοιωτίας, ως πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωτή της
τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Βοιωτίας.

 Τον κ. Ντάη Χρήστο, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας,
με αναπληρώτριά του την Βήττα Δήμητρα, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1438

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας με τίτλο «Δαπάνες Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων
Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο
ποιοτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.215863/2029/19-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,και αναφέρει τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με βάση το (6) σχετικό έγγραφο προς την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό,
προτείνεται η παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με τίτλο
«Δαπάνες Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο ποιοτικών
ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Η Προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-11-2018 με χρονική διάρκεια εικοσιτέξι (26)
μήνες δηλαδή μέχρι 26-01-2021.

Σύμφωνα με τα αρ (4,5,6) σχετικά έγγραφα το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο:
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός του έργου είναι η
κάλυψη δαπανών του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς
Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) που
αφορούν στην εκτέλεση εργασιών για τη: α) Συντήρηση-επισκευή και προμήθεια
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ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών του εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος για την
απρόσκοπτη λειτουργία του, β) Διακρίβωση εξοπλισμού για τη διαπίστευσή του από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), γ) Συντήρηση - βαθμονόμηση και επισκευή ειδικού
εξοπλισμού μετρήσεων χαρακτηριστικών οδοστρωμάτων,

εργασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τα
νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN STANDARDS) στο πλαίσιο ποιοτικών ελέγχων σε δημόσια έργα.

Τα παραπάνω συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο των Δημοσίων Έργων που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά
Ταμεία, στον έλεγχο σήμανσης CE των δομικών υλικών που παράγονται στην ΠΣΕ, στην
εφαρμογή των νέων Προδιαγραφών με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) και στη στήριξη των
δράσεων του ΠΔΕ Στ. Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει σειρά έργων, οι έλεγχοι των οποίων
βρίσκονται εντός των αρμοδιοτήτων του Τμήματος οι οποίοι εκτελούνται αδαπάνως.

Λόγω των τρεχουσών υγειονομικών συνθηκών, δηλαδή την πανδημία του κορωνοϊού και των
περιορισμών που επιβλήθηκαν παρατηρήθηκε σημαντικός αντίκτυπος, καθυστερήσεις, στην
εκτέλεση τόσο των δημοσίων έργων όσο και των ιδιωτικών, με αποτέλεσμα να περιοριστεί, ο ως
συνήθως υψηλός φόρτος εργασίας του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων
Έργων Στερεάς Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα οι λειτουργικές δαπάνες του τμήματος στο πλαίσιο
των ποιοτικών ελέγχων σε έργα εμφανίστηκαν μειωμένες. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται
αναγκαία η παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δώδεκα μήνες (σύμφωνα με
το άρθρο 5) δηλαδή ως τις 26-01-2022.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε τα εξής:“Έχοντας εκφράσει την αντίθεση μας στην μεταφορά της
συγκεκριμένης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή και με δεδομένη την πρόθεση μας να
τον ανατρέψουμε στην πράξη….. επιλέγουμε πολιτικά την πρόταση να μεταφερθεί στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Οι κ.κ Μπατζελή ,Αναγνωστάκης, ψήφισαν ΚΑΤΑ.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΚΑΤΑ με το ίδιο σκεπτικό που είχε εκφράσει και στο θέμα 28 σχετικά με
Προγραμματικές Συμβάσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας με τίτλο «Δαπάνες Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς
Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο ποιοτικών
ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι έως 26-01-2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1439

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 19 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών για Μεταφορά Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Φθιώτιδας για 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
δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.217987/6642/19-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την

ΑΔΑ: Ψ9797ΛΗ-ΧΜΕ



70

Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς αναφορικά με τα μαθητικά δρομολόγια έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση:“Εξ αιτίας
των ανεπαρκών προσπαθειών για ενιαία κριτήρια και κοινό τρόπο προσδιορισμού των μαθητικών
δρομολογίων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες…..
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ…..
Μετά από συγκεκριμένη μελέτη του ζητήματος και προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένο
πλαίσιο αιτιολόγησης της δαπάνης, ζητάμε :

 Να εξασφαλιστεί η διαρκής και ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης …..

 Με βάση τα μαθητολογια και τους τόπους κατοικίας των μαθητών να δημιουργηθούν
σταθερές διαδρομές για την μεταφορά τους…..

 Με βάση των αριθμό των μαθητών που μετακινούνται σε κάθε διαδρομή να επιλεχθούν τα
κατάλληλα και συμφέροντα ασφαλή μεταφορικά μέσα…..

 Ότι στην πορεία αλλάζει, να αλλάξει μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 Κρίνουμε αναγκαία την ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση όλων των ταξί που

δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή με το μικρότερο κόστος.
 Άμεσα να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την παγίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Ειδικά καταγγέλλουμε την έλλειψη ελέγχου στην υλοποίηση των μαθητικών
δρομολογίων…..Συγκεκριμένα, στο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Περιβόλι – Ομβριακή – Δομοκός οι
μαθητές στοιβάζονται στα λεωφορεία όπου συνταξιδεύουν ακόμη και με ενήλικες που δεν
πρέπει να μετακινούνται με τα μαθητικά δρομολόγια. Για αυτό το θέμα ζητάμε την άμεση
παρέμβαση της Διοίκησης.”

Οι κ.κ.Δούρος,Αναγνωστάκης,Μπατζελή,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 19/16-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση Συμβάσεων Παροχής
Υπηρεσιών για Μεταφορά Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Φθιώτιδας για 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 αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής
στον εν θέματι διαγωνισμό.

2.Αποδέχεται και εγγράφει τον αναφερόμενο οικονομικό φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών
(ΔΣΑ) γιαγια την «Ανάθεση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για Μεταφορά Μαθητών
αρμοδιότητας Π.Ε.Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», όπως
παρατίθεται στον κατωτέρω Πίνακα:

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

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός
απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΜΠΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 193958 09/10/2020, 10:54:59
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Ο συγκεκριμένος υποψήφιος οικονομικός φορέας, σύμφωνα και με το ανωτέρω σκεπτικό,
υπέβαλλε πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης
(Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1440

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον διαγωνισμό με την εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-
2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.216266/3718/16-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς αναφορικά με τα μαθητικά δρομολόγια έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση:“Εξ αιτίας
των ανεπαρκών προσπαθειών για ενιαία κριτήρια και κοινό τρόπο προσδιορισμού των μαθητικών
δρομολογίων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες…..
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ…..
Μετά από συγκεκριμένη μελέτη του ζητήματος και προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένο
πλαίσιο αιτιολόγησης της δαπάνης, ζητάμε :

 Να εξασφαλιστεί η διαρκής και ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης …..

 Με βάση τα μαθητολόγια και τους τόπους κατοικίας των μαθητών να δημιουργηθούν
σταθερές διαδρομές για την μεταφορά τους…..

 Με βάση των αριθμό των μαθητών που μετακινούνται σε κάθε διαδρομή να επιλεχθούν τα
κατάλληλα και συμφέροντα ασφαλή μεταφορικά μέσα…..

 Ότι στην πορεία αλλάζει, να αλλάξει μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 Κρίνουμε αναγκαία την ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση όλων των ταξί που

δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή με το μικρότερο κόστος.
 Άμεσα να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την παγίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Ειδικά καταγγέλλουμε την έλλειψη ελέγχου στην υλοποίηση των μαθητικών
δρομολογίων…..Συγκεκριμένα, στο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Περιβόλι – Ομβριακή – Δομοκός οι
μαθητές στοιβάζονται στα λεωφορεία όπου συνταξιδεύουν ακόμη και με ενήλικες που δεν
πρέπει να μετακινούνται με τα μαθητικά δρομολόγια. Για αυτό το θέμα ζητάμε την άμεση
παρέμβαση της Διοίκησης.”

Οι κ.κ.Δούρος,Αναγνωστάκης,Μπατζελή,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 12/10/2020(ολοκληρώθηκε 14-10-2020)πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού
Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022
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και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

2.Αποδέχεται το EEEΣ/Tυποποιημένο ‘Eντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης του οικονομικού φορέα ,
και τον εγγράφει στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) , για την «ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών « Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη :
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»,όπως παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα :

Α/Α Οικ.φορέας Αρ. απάντησης Ώρα
απάντησης

1. Θεόδωρος
Αρβανίτης

193147 02-10-2020
14: 37

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1441

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση τροποποιήσεων υφισταμένων μαθητικών δρομολογίων και προκήρυξη
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.219577/3781/20-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις αιτιολογούνται επαρκώς…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Η κα Μέγκου,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας ,παίρνοντας το
λόγο αναφέρθηκε στο περίπλοκο θέμα των Μαθητικών Δρομολογίων,στις έδρες των ΤΑΞΙ,στα
προβλήματα δρομολογίων του ΚΤΕΛ Φωκίδας και τέλος έθεσε το εξής ερώτημα : “Σύμφωνα με
το νόμο 4070/12 είναι αρμοδιότητα του Π.Σ. να κάνει αλλαγή την σύμπτυξη των εδρών ανά
διοικητική έδρα ,γιατί δεν το εισηγείστε στο Π.Σ.;”

Ο κ. Δούρος μιλώντας γενικά για το θέμα των μαθητικών δρομολογίων εξέφρασε τις ακόλουθες
απόψεις και παράλληλα αιτιολόγησε τη λευκή ψήφο του ως εξής: “βγαίνει μια αίσθηση ότι εμείς
είμαστε ενάντια στα παιδιά ,στους γονείς που δεν ψηφίζουν και δεν συμφωνούμε .Διαφωνούμε με
την διαδικασία της Περιφερειακής Αρχής και όχι των υπαλλήλων και των αρμοδίων υπηρεσιακών
παραγόντων. Έχουμε θέσει πολλά θέματα από τον Ιούλιο μήνα στις προηγούμενες Ο.Ε.. Κανένα
παιδί δεν πρέπει να είναι εκτός σχολείου. Άλλο όμως το πολιτικό κομμάτι το οποίο αφορά την
περιφερειακή αρχή και άλλο το πραγματικό κομμάτι που αφορά τους υπηρεσιακούς παράγοντες
που κάνουν την δουλειά τους . Παίρνουμε αποφάσεις,το λευκό πολλές φορές είναι ένα μέτρο
πίεσης. Η Περιφερειακή Αρχή έχει την πλειοψηφία και περνά όλες τις σχετικές εισηγήσεις. Οι
υπηρεσιακοί παράγοντες,η Π.Α. ,καθώς και οι Διευθυντές των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι για το αν τα δρομολόγια πραγματοποιούνται όπως αναγράφονται
στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει τα ΚΤΕΛ και τα ΤΑΞΙ.”

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε:
“Να γίνει σαφές, ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση, η πλειοψηφία ασκεί διοίκηση και η μειοψηφία
έλεγχο.
Όπως ειπώθηκε και από τους συναδέλφους, στόχος μας είναι να παρεμβαίνουμε διορθωτικά
όπου πιστεύουμε πως υπάρχουν πολιτικές ανορθογραφίες και δημιουργούνται διάφορα ζητήματα.
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Για την αλλαγή της έδρας των taxi, έχει γίνει συζήτηση και σε προηγούμενες επιτροπές.
Είναι κοινή η άποψη μας, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της έγκαιρης και ασφαλούς
μετακίνησης των μαθητών.
Υπάρχει ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής, ως προς τη διευθέτηση του ζητήματος.
Πολλές από τις υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.
Οι υποδείξεις πως θα συμπεριφερθεί κάθε περιφερειακή παράταξη νομίζω ότι ήταν άκυρη και δεν
βοηθά στην εξεύρεση κάποιας ουσιαστικής θεσμικής λύσης.”

Ο κ.Γαλάνης παίρνοντας το λόγο πρότεινε σε όλους τους αρχηγούς των παρατάξεων την
σύγκληση μίας δια ζώσης σύσκεψης ή τηλεδιάσκεψης προκειμένου να απαντήσει σε όλα αυτά τα
ερωτήματα και στη συνέχεια συμπλήρωσε “υπάρχουν νόμοι στους οποίους στηριζόμαστε και
έχετε αυτές τις εγκρίσεις των πρακτικών ,στατιστικά δεδομένα στο τέλος στην ολοκλήρωση
αυτών των διαγωνισμών που εξελίσσονται για να μπορούμε να πούμε ποια είναι τα τρωτά και το
βαθμό αδυναμίας κάθε νομοθετικού διατάγματος.Περιμένουμε να εξελιχθούν αυτές οι διαδικασίες
τέλος Νοεμβρίου όλα αυτά θα έχουν τελειώσει και σε αυτό είμαστε ανοιχτοί .”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποιήσεις υφισταμένων μαθητικών δρομολογίων και προκηρύσσει νέα δρομολόγια
μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2020-2021,ως ακολούθως:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

1. ΑΡΧΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΔΑ 2-ΤΜΗΜΑ 7 ΔΡΟΜ.:ΔΕ04ΜΙ: «ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ- ΑΜΦΙΣΣΑ, διπλή διαδρομή, με

συνοδό»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

Το δρομολόγιο αυτό, μεταφέρει 07 μαθητές Δημοτικού από την κοινότητα Σερνικακίου
στο 4ο Δ.Σ. Άμφισσας. Προκειμένου να εξυπηρετήσει κι άλλους 05 μαθητές που διαμένουν
στις εργατικές κατοικίες Άμφισσας και πρέπει να μεταφερθούν στο 3ο Δ.Σ. Άμφισσας (σχετ. 4),
προεκτείνεται η επέκταση της διαδρομής κατά 0,85 χλμ, ώστε να τροποποιηθεί ως
«ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ-ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-4ο. Δ.Σ.-3ο Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ».

Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους της
ομάδας, σύμφωνα με τους τύπους της αριθμ. 50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β΄). Έτσι
το τροποποιημένο δρομολόγιο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:
ΔΕ04ΜΙΤΡ: «ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ-ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-4ο Δ.Σ.-3ο Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, διπλή
διαδρομή με συνοδό»
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2. ΑΡΧΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΜΗΜΑ 18 ΔΡΟΜ.:ΔΕ14ΤΑ: «ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΕΕΕΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, διπλή διαδρομή»

ΠΡΟΣ. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ

Το δρομολόγιο αυτό μεταφέρει έναν μαθητή από την κοινότητα Πανόρμου στο ΕΕΕΕΚ
Άμφισσας. Με το αριθμ. 2488/13-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας (σχετ.
4), υπάρχει ανάγκη μεταφοράς κι ενός μαθητή από Ιτέα στο Ενιαίο Επαγγελματικό Ειδικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Άμφισσας, με ΕΔΧ όχημα, λόγω ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Με τη
σύμφωνη γνώμη των Δ/ντριών των δυο σχολικών μονάδων, εγκρίνεται η τροποποίηση του
ανωτέρω δρομολογίου, με αύξηση των χλμ της διαδρομής κατά 2,2 ώστε να εξυπηρετεί και τους
δυο μαθητές. Έτσι το δρομολόγιο τροποποιείται ως «ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΙΤΕΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ, διπλή
διαδρομή».

Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του
τμήματος, σύμφωνα με τους τύπους της αριθμ. 50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β΄). Έτσι
το τροποποιημένο δρομολόγιο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:
ΔΕ14ΤΑΤΡ: «ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΙΤΕΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ, διπλή διαδρομή»
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Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν για το σχολικό έτος 2020-2021 και τα δρομολόγια
δύναται να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή εφόσον εξαλειφθούν οι λόγοι που τα
τροποποίησαν.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Με βάση τα αριθμ. 2487/13-10-2020 και 27/20-10-2020 έγγραφα της Δ/νσης Β/θμιας
Εκπ/σης Φωκίδας και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Άμφισσας, υπάρχει ανάγκη μετακίνησης δυο μαθητών
από Αμυγδαλιά και Πεντάπολη στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Άμφισσας,
σχολική μονάδα που ιδρύθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά. Επειδή δεν υπάρχει δρομολόγιο
που να καλύπτει την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών και δεδομένων τόσο των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών, όσο και των διαφορετικών ωραρίων από άλλες σχολικές μονάδες,
εγκρίνεται σκόπιμη η προκήρυξη ενός δρομολογίου με ΕΔΧ όχημα, με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΕ32ΤΑ: «ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ,
διπλή διαδρομή»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 02
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΕΔΧ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΟΧΙ
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ: 08.00΄
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ: 13.15΄

Το δρομολόγιο αυτό κοστολογείται ως ακολούθως:
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1442

*ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α. 91546 του έργου «Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στα Περιβόλια του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου».

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.218723/6974/23-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
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αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Χρονάς αιτιολόγησε την ψήφο του ως εξής:“Διαφωνούμε με την υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου, που είναι υποχρέωση και ευθύνη της Εκκλησίας….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.ΙΙ/21-10-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91546, του έργου «Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν.
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου»,προϋπολογισμού
300.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ Α. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ –
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 161321 και ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα ένα και τριάντα δυο τοις εκατό (41,32%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης,της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 91546

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1443

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 Ουρανία Ντριβαλά

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Γαλάνης

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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