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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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
: Ελένη Παναγιώτου
: 22313-54707, 706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 4ης Νοεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 40

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού,(από την έναρξη μέχρι και το
31ο τακτικό θέμα της συνεδρίασης και από το 46ο τακτικό θέμα έως τη λήξη της συνεδρίασης) και
προεδρεύοντος (από το 32ο τακτικό θέμα ως το 45ο ) 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.) 227753/1685/30-10-2020 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.39/27-10-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
με την απόφαση επιβολής κυρώσεων σε δικαιούχο του Μέτρου Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Αγροτών Καν.(ΕΚ) 1257/99

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
με το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 96 του ν. 4270/2014 που αφορά την
αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε πρώην υπαλλήλους της “Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας”.

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
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Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Θεοδοσίου Καφούση]

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Αποστόλου
Γούλα κλπ (Συν. 5)]

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Ευαγγέλου Μπούχρα]

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία “ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αναίρεση της εταιρείας με την επωνυμία
“ΒΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ”]

ΘΕΜΑ 9ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ63/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 10ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ59/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 11ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ58/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 12ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ60/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 13ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ62/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ61/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο:Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 223302/6732/23-10-2020 αιτήσεως της κ.
Τσικτσίρη Μαρίας του Τηλεμάχου, μισθώτριας του κυλικείου της Π.Ε. Ευβοίας

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

ΘΕΜΑ 17ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος και δυο
κλιματιστικών σωμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 6ο Νηπιαγωγείο Λαμίας.

ΘΕΜΑ 18ο:Παραχώρηση χρήσης, ακινήτου «ΠΕΤΡΙΝΟ» Ορχομενού με αριθμό ΚΑΕΚ 07 055 01
3005 στο Δήμο Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης 2020»προϋπολογισμού 69.967,00€ με ΦΠΑ, της Π.Ε. Ευρυτανίας και
κατακύρωση της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 5 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων, ελαστικών μπαταριών και
συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων- φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 258.818,70€ με Φ.Π.Α. -Τμήμα 20.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 5/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης
των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Ν.
Ευρυτανίας με θέμα: “Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) Νομού Ευρυτανίας»” προϋπολογισμού 40.159,74€ με ΦΠΑ που
αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικές και Οικονομικές
Προσφορές.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την
«Προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα μετά παρελκομένων», συνολικού προϋπολογισμού
260.000,00 € και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης, Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης της αριθ. πρωτ. οικ.: 264337/7500/25-11-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV005901741 2019-11-25) σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας & Β΄/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας στη Βοιωτία.

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων
Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης
(δίμηνης παράτασης), β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού συνολικού
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 27ο: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 Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας,
και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης,προϋπολογισμού
74.201,60 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση
παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική βοήθεια μεταβατικής περιόδου του ΕΠΑ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» που είναι ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 066 του ΠΔΕ της Περιφέρειας με Κ.Α.
2020ΕΠ06600002, προϋπολογισμού 74.276,00€ με ΦΠΑ., και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΔΑ: Ω21Ρ7ΛΗ-ΣΦ6
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ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό
διαγωνισμό «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για επεμβάσεις
αντιπλημμυρικής προστασίας», συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Φωκίδας.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επαναδημοπράτησης του συνοπτικού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για
την υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας”,
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας με τίτλο
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ελυμνίων και Δ.Ε. Νηλέως στο Δήμο Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας για τα έτη 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)»

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού με τίτλο «Συντήρηση
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ιστιαίας, Αιδηψού, Λιχάδας στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού για τα έτη
2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)»

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Αντιπλημμυρικά έργα του Περιαστικού Δάσους στη θέση Βουνό Ρόδα της Δ.Κ.Αταλάντης του
Δήμου Λοκρών », εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων»,
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020»Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 , Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 37ο:α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής» β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020
δεκτικού ΚΑΕ0719,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
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2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020, Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από διορισμό
πληρεξουσίου δικηγόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού
Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Συντήρηση και επέκταση
δικτύου ηλεκτροφωτισμού ζώνης Λιμένα Ιτέας(Λ.Τ.Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ)»προϋπολογισμού 124.000,00€
με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 42ο:α)Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου «Διάνοιξη δασικής οδού στη θέση ‘ΚΕΛΙΖΑ’» Π.Ε. Βοιωτίας,προϋπολογισμού
65.000,00€ με ΦΠΑ και β) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό.

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δροσιάς»
προϋπολογισμού 90.000,00€ ,με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας , του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019»προϋπολογισμού 1.000.000,00 με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 45ο: 1)Έγκριση του Πρακτικού Ι ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Στεγανοποίηση
& αποκατάσταση παροχετευτικότητας καναλιού Υλίκης Κάστρου» ΠΕ
Βοιωτίας,προϋπολογισμού 2.700.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ. 2) Απόρριψη δύο (2)
προσφορών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 και 3)Ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δ.Ε.
Αγράφων και Δ.Ε. Βίνιανης» Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 930.000,00€ με ΦΠΑ και
κατακύρωση της σύμβασης .

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας» υποέργο «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη
2019-2020»προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 223412/1014/25-10-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Θίσβης του Δήμου Θηβαίων την 25/10/2020,
Π.Ε. Βοιωτίας.
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ΘΕΜΑ 50ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ 219877/1000/21-10-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
απολύμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Λιβαδειάς, λόγω αυξημένων
κρουσμάτων « COVID-19», που προέκυψαν την 21/10/2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 51ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 224725/862/27-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας).

ΘΕΜΑ 52ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2020», του έργου με
τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
12/01/02-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΤ7ΛΗ-41Θ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την
λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και
χιονοπτώσεις που έλαβαν χώρα στις 01-01-2020 στο Νομό Ευβοίας ( θεομηνίες Ζηνοβία και
Ηφαιστίων).

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 53ο:Τροποποιήσεις-καταργήσεις-συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας (3η Κατάσταση Τροποποιήσεων - Καταργήσεων)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 54ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2020

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού
έτους 2021

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

εφαρμογής “e-presence”,στην αίθουσα συνεδριάσεων , στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο κ. Βασίλειος Σιαλμάς ενώ μέσω “e-presence” συμμετείχαν
ο Πρόεδρος οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα
μέλη Αικατερίνη Καλαντζή,Κων/νος Αποστολόπουλος,Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος,
Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή,(παρούσα από την αρχή της συνεδρίασης έως
τη συζήτηση του τακτικού θέματος 30), ο Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωσε την κα
Μπατζελή από το τακτικό θέμα 31 έως τη λήξη της συνεδρίασης και ο Αναστάσιος Χρονάς.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence” και
2. Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
3. Η κα Μέγκου Αγλαΐα,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
4.Η κα Σωτηρίου Αδαμαντίνη,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
της Π.Ε.Εύβοιας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που κατέθεσε
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» , δηλώσεις που
αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις της και είναι οι κάτωθι:

Πολιτική επικαιρότητα.
Παίρνοντας υπόψη την νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα
αντεργατικά μέτρα, με πρόσχημα την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού….. Με βασικό
περιεχόμενο :
• Τουλάχιστον 10 ώρες δουλειά τη μέρα, με εξάμηνη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας.
• Ουσιαστικά απαγόρευση της απεργίας στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ και τους
περισσότερους συγκεντρωμένους εργασιακούς χώρους.
• Νέα «εργαλεία» για να μειώνεται ακόμα περισσότερο ο μέσος μισθός και να επεκτείνεται
η «ευελιξία».
Θεωρούμε σκόπιμο και πολιτικά αναγκαίο να εκφράσουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση και
ταυτόχρονα να καλέσουμε τους εργαζόμενους να αντιδράσουν συντονισμένα και αποφασιστικά.
Δηλώνουμε απερίφραστα πως δεν πρόκειται να σιωπήσουμε όταν η αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας παρακάμπτει τις κρατικές υποχρεώσεις και αποφεύγει να πάρει
μέτρα που πλήττουν τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου και των μονοπωλίων….Όταν
την ίδια στιγμή καταπατώνται συστηματικά και μόνιμα τα λαϊκά δικαιώματα και οι κατακτήσεις.

Ειδικότερο ζήτημα.
Οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις γίνονται στις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου
και της Οικονομικής Επιτροπής αποσκοπούν στο να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που
δημιουργεί στα στελέχη, που διαχειρίζονται το σύστημα, η αναλογικότητα του εκλογικού νόμου
για τους Δήμους και τα Περιφερειακά Συμβούλια.
Επιδίωξη της εκάστοτε κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει, σε Δήμους και Περιφέρειες, την
συναίνεση όλων των διαχειριστών του συστήματος, που αντιτίθενται σε δευτερεύοντα ζητήματα
ή σε διαδικαστικά θέματα, για δήθεν αντιπολιτευτικούς λόγους.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, που φυσικά δεν χωράει στους διαχειριστές του συστήματος, θέλει να
αποκαλύψει αυτή την πολιτική λογική και να αποτρέψει την εφαρμογή της, επιδιώκοντας να μην
αφήσει περιθώρια παραπλάνησης και αποπροσανατολισμού του λαού.
Σε αυτή την βάση αφού καταδικάσουμε και καταγγείλουμε και τις συγκεκριμένες νομοθετικές
παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, σημειώνουμε…. Πως θα κάνουμε ότι μπορούμε για να
αποκαλύπτουμε και να δημοσιοποιούμε το τι συμβαίνει γύρω από κάθε θέμα που τίθεται,
προβάλλοντας την διαφορετική πολιτική λογική μας.
Λέμε ξεκάθαρα πως η ουσία των όποιων προβλημάτων προκύπτουν δεν βρίσκεται σε
διαδικαστικό επίπεδο, αλλά στην διαφορετική αντίληψη για την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας
μας.
Στο γεγονός, πως, άλλα συμφέρουν τους εργαζόμενους και άλλα την ολιγαρχία του πλούτου και
εκείνους που θέλουν να τους μοιάσουν.
Σε αυτή την βάση, θα τοποθετούμαστε για όλα τα ζητήματα.

Ειδική πρόταση.
Με δεδομένο πως υπάρχουν πολλά ζητήματα που έχουν τεθεί στην Οικονομική Επιτροπή και
δεν έχουν συζητηθεί….
Ζητάμε να γίνει ειδική συζήτηση στην συνεδρίαση της Επιτροπής για τις εκκρεμότητες που
υπάρχουν… Να ταξινομηθούν και να καταρτισθεί χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση τους.

Η κα Μπατζελή έθεσε τα εξής: “Μετά την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για την μεταφορά
σημαντικών αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή είναι
απαραίτητο και αναγκαίο να γίνεται αναφορά στην εισηγητική έκθεση των εισαγόμενων θεμάτων
προς την Οικονομική Επιτροπή ή επισήμανση εκ μέρους της γραμματείας τα προς συζήτηση
θέματα στην Οικονομική Επιτροπή που προκύπτουν από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του
Περιφερειακού Συμβουλίου .Επειδή κ. Πρόεδρε και για εμάς θα είναι δύσκολο να κατανοούμε
λόγω των μεγάλων αλλαγών που έχουν γίνει από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και επειδή
έχετε πει και πολιτικά ότι τα θέματα θα προσπαθήσουμε με ομοφωνία να τα επαναφέρουμε στο
Περιφερειακό Συμβούλιο για την διευκόλυνση όλων μας, θα ήταν σκόπιμο όταν αυτά εισάγονται

ΑΔΑ: Ω21Ρ7ΛΗ-ΣΦ6



Σελίδα 8 από 96

να υπάρχει επισήμανση της γραμματείας ότι αυτά είναι βάσει του νόμου εκ μεταφοράς για να
είναι κατανοητό σε εμάς , συζητάω την διαδικασία και όχι την πολιτική ουσία.”

Ο κ. Δούρος έθεσε τα εξής: “σε συνέχεια των όσων ελέγχθησαν και ψηφίστηκαν για την
μεταφορά αρμοδιοτήτων θα ήθελα να κάνω την εξής δήλωση. Για μία νέα δημιουργική
περιφερειακή διακυβέρνηση πρέπει να γίνει: 1. Η κατάργηση των αποκεντρωμένων
διοικήσεων.2. Εκλογικός νόμος αναλογικής. 3. Δημιουργία επιτροπών εισηγητικών στο
Περιφερειακό Συμβούλιο. 4. Οργανόγραμμα περιφερειών. 5. Οργάνωση προσώπων και
υπηρεσιών 6.Χρηματοδοτικά εργαλεία και πόροι εγχώριοι και κοινοτικοί 7. Εξοπλισμός με
καινούργια μηχανήματα. 8. Περιβαλλοντολογική χάρτα. 9. Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων
περιφέρειας δήμων.10. Ορισμός δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.11. Ξεκαθάρισμα με νόμο
για εκπτώσεις έργων, ύψος αναθέσεων έργων με διαφανείς διαδικασίες. 12. Πόρους για
ενίσχυση επιχειρήσεων ατομικών και μη για ενδυνάμωση τοπικών κοινωνιών.”

Ο κ. Αναγνωστάκης έκανε την εξής δήλωση: “Αποδεχόμαστε και στηρίζουμε την πρόταση,
όπως αναλύθηκε από τους προλαλήσαντες. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, μια τεχνική βοήθεια
επισήμανσης στα θέματα, που έρχονται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή ύστερα από
την εφαρμογή των νέων διατάξεων, που απομειώνουν τις αρμοδιότητες του περιφερειακού
συμβουλίου.
Σας θυμίζω πως στη χθεσινή συνεδρίαση του Π.Σ. τοποθετηθήκαμε επί του θέματος και με το
εγκριθέν ψήφισμα εκφραζόμαστε και συμφωνούμε.
Χρειάζεται να γίνει κ. πρόεδρε, με δική σας πρωτοβουλία, μία συζήτηση για την επόμενη μέρα
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και εμείς να καταθέσουμε το πώς βλέπουμε να εξελίσσεται ο
θεσμός στο επόμενο στάδιο, που είναι η περιφερειακή διακυβέρνηση. Ευχαριστώ.”

Η κα Μπατζελή στη συνέχεια ανέφερε : “Ένα χρόνο τώρα έχουμε καταλάβει πως λειτουργεί ο
4412/2016 πιστεύω θα μπορούσαμε διαπαραταξιακά, με τον κ. Καρνάβα , με την οικονομική
υπηρεσία να συντάξουμε ένα κείμενο προβληματισμού κοινό και εσείς ως ΕΝΠΕ. Να
καταθέσουμε τις απόψεις μας. Ο καθένας μας θα μπορέσει να βοηθήσει από κοινού με
προβληματισμούς και προτάσεις , εδώ συζητάμε το 4412, το 80% της ημερήσιας διάταξης είναι
αυτός ο νόμος, ώστε να συνδιαμορφώνουμε αυτούς τους κανονισμούς που διέπουν την
διακυβέρνηση την κεντρική και την περιφερειακή . ”

Ο κος Χρονάς στη συνέχεια επισήμανε : “Μου επιτρέπεται ; Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το
θέμα που έθεσε η κ. Μπατζελή . Αυτά πρέπει να καταγράφονται και δεν είναι διευκόλυνση αλλά
έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Δεύτερον με ορισμένα τα οποία έβαλε ο κ. Δούρος συμφωνώ
όμως , σε μια γενικόλογη αναφορά που μίλησε για το αντιπροσωπευτικό εκλογικό σύστημα και
τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων δήμων και περιφερειών έχουμε σαν λαϊκή συσπείρωση
διαφορετική αντίληψη. Και ένα τρίτο, έχω ένα βιβλίο στα χέρια μου Κώδικας Δημοσίων Έργων
που βγήκε το 2015 , έχει γραφτεί από έναν διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, νομικό από την
Χαλκίδα τον κ. Κουτσοβίνο. Είναι πολύ καλά ενημερωμένο , αν είναι δυνατόν, δεν είναι ακριβό,
να διανεμηθεί στα μέλη της οικονομικής επιτροπής. Θα βοηθούσε την συζήτησή μας .”

Ο Πρόεδρος συνεχάρη τον κ. Χρονά για την ωραία ιδέα που είχε και επεσήμανε ότι θα έρθει σε
επικοινωνία με τον κ.Κουτσοβίνο προκειμένου να διατεθεί ο εν λόγω Κώδικας Δημοσίων Έργων
στα μέλη.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:

Η κα Μπατζελή επισήμανε: “Είχαμε ζητήσει στην προηγούμενη οικονομική επιτροπή λόγω των
αλλαγών του ρόλου και των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής τα έκτακτα να έρχονται
τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα”

Ο Πρόεδρος συμφώνησε να υιοθετηθεί η εν λόγω επισήμανση ώστε τα έκτακτα θέματα , να
έρχονται στα μέλη τουλάχιστον τη Δευτέρα το πρωί αν η συνεδρίαση είναι Τρίτη, ώστε να
υπάρχει εύλογος χρόνος ενημέρωσης.
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Ο κ. Χρονάς πρότεινε να γίνει μια έγγραφη ενημέρωση προς τις Δ/νσεις ώστε τα έκτακτα να
έρχονται μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα, ώστε να διαβάζονται από τα μέλη.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού 6ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των
δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1444

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Πρακτικού 6ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των
δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 231076/6951/03-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τόνισε ότι “παρά την γενικότερη θέση της παράταξης μας που εκτιμά ότι η
διαχείριση των μαθητικών δρομολογίων είναι αποσπασματική ,μη ενιαία και σε πολλές
περιπτώσεις «ασαφείς», όπως έχει άλλωστε διατυπωθεί λεπτομερώς και σε προηγούμενες
Οικονομικές Επιτροπές στις οποίες έχουμε καταψηφίσει τις εισηγήσεις ή ψηφίσει ΛΕΥΚΟ, στο
συγκεκριμένο θέμα θα ψηφίσουμε ΥΠΕΡ διότι πρόκειται περί διόρθωσης λίστας και το πιο
σημαντικό επισυνάπτονται στην εισήγηση οι προτάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών εκπαίδευσης,
όπως είχαμε ζητήσει ως παράταξη μεταξύ των άλλων”.

Ο κ. Δούρος επεσήμανε: “Εγώ έχω τοποθετηθεί για τα μαθητικά δρομολόγια αυτά που έρχονται
από ένα διάστημα και μετά και θα ψηφίσω λευκό όπως και στα προηγούμενα”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Όσο δεν γίνεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια για ενοποίηση στα
μαθητικά δρομολόγια εμείς ψηφίζουμε λευκό”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 6/26-10-2020 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των
δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

2.Απορρίπτει την αίτηση συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», λόγω μη έγκυρης- μη πιστοποιημένης ψηφιακής υπογραφής, σύμφωνα με το
σκεπτικό του 6ου Πρακτικού και τον κάτωθι πίνακα, καθώς δεν πληρούνται οι απαιτήσεις και οι
όροι της 96276/2990/27-05-2020 διακήρυξης ΔΣΑ για την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία και
την μη ένταξη του στο αντίστοιχο μητρώο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

Α/Α Οικονομικός Φορέας Αριθμός
απάντησ

Ημερομηνία και
ώρα απάντησης

Κατηγορία
(Μεταφορι Παρατηρήσεις
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1445

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 39/27-10-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 39/27-10-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1446

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
με την απόφαση επιβολής κυρώσεων σε δικαιούχο του Μέτρου Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Αγροτών Καν.(ΕΚ) 1257/99

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(Τ.Τ) 209806/834/27-10-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή υπενθύμισε ότι “τα προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης είχαν ως σκοπό
την ανανέωση του ενεργού πληθυσμού στην γεωργία και την μεταβίβαση των δικαιωμάτων σε
νέους γεωργούς ώστε να είναι δυνατή η αναδιάρθρωση του παραγωγικού γεωργικού μοντέλου.
Οι όροι του προγράμματος ήταν βάση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και την
χρηματοπιστωτική διαχείριση την είχε η Αγροτική και μετέπειτα η Τράπεζα Πειραιώς. Εκτιμώ ότι
εφόσον διαπιστώθηκε παράτυπη εφαρμογή είναι λογικό να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο και
να προχωρήσει το δικαστικό θέμα. Θα πρότεινα όμως για να κάνουμε αποδεκτή την εισήγηση
όπως το ποσό των αχρεωστήτων καταβληθέντων επειδή είναι σημαντικό και αφορά οικογένεια
αγροτών και μάλιστα ηλικιωμένων, να μην «εισπραχθεί»”.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Είναι γνωστές οι οδηγίες της Ε.Ε που αποσκοπούσαν στην μείωση
των αγροτών και την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, που
ήταν αυστηρά περιοριστική για την Χώρα μας….….
Γνωστή, επίσης, είναι και η υπακοή των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων σε αυτές τις οδηγίες, που
φυσικά συνοδεύονταν από συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα όπως αυτό της πρόωρης
συνταξιοδότησης των αγροτών….
Σε αυτά τα πλαίσια κινήθηκε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ….
Το αποτέλεσμα ήταν όποιος μπορούσε έτρεχε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που
δημιουργούνταν….
Ο συγκεκριμένος μεταβίβασε την διαχείριση των χωραφιών στην γυναίκα του και
συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα…..
Όταν τον ανακάλυψαν ( ! )… τον έβγαλαν από το πρόγραμμα και του ζήτησαν να επιστρέψει τα
χρήματα που πήρε….
Στην πορεία προσέφυγε ο ενδιαφερόμενος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κέρδισε την
ακύρωση της απόφασης γιατί όταν πάρθηκε δεν κλήθηκε σε απολογία….
Σήμερα, μας φέρνετε το αίτημα για την σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά με την απόφαση
επιβολής κυρώσεων σε δικαιούχο του Μέτρου Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών που
ακυρώθηκε….
Φυσικά, εφαρμόζετε τον νόμο και μια ακόμη οικογένεια που βοηθήσατε να βολευτεί θα κληθεί να
πληρώσει αναδρομικά τα « φιλολαϊκά προγράμματα » σας.
Σε αυτή την λογική….ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

ης κό μέσο)

1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

194961 17/10/2020
20:26:18 Δ

Απορρίπτεται. Μη
έγκυρη ψηφιακή
υπογραφή, δεν είναι
πιστοποιημένη.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο
του Θεοδώρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο
της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με το από 18 Σεπτεμβρίου 2020
αίτημα του Δημητρίου Σαφίκου για επαναχορήγηση της πρόωρης συνταξιοδότησης, που
διεκόπη, καθώς και τη καταβολή των μη καταβληθέντων από τη διακοπή ποσών

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 396,80 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

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

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

- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1447

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
με το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 96 του ν. 4270/2014 που αφορά την
αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε πρώην υπαλλήλους της “Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)210073/836/27-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Στην συγκεκριμένη περίπτωση ζητείται η νομική διερεύνηση και παροχή
γνώμης, σχετικά με την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε περιπτώσεις
ανάκλησης πράξεων διορισμών υπαλλήλων, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών….
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Χριστίνα
Κατσούδα του Ιωάννη, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 186], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου 6, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο
της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με το εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 96 του ν. 4270/2014 σχετικά με την αναζήτηση αχρεωστήτως
καταβληθεισών αποδοχών στον Γεώργιο Σπανό και τον Ιωάννη Χονδρόπουλο, πρώην
υπαλλήλους της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 396,80 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

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

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

- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1448

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Θεοδοσίου Καφούση]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)36786/200/27-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή μετά την εισήγηση έλαβε το λόγο επί του θέματος και ερώτησε τον
προεδρεύοντα “γιατί δεν έγινε η προσφυγή του πολίτη κατά της κατασκευαστικής εταιρείας και
έγινε μόνο κατά της Περιφέρειας όταν μάλιστα το έργο ήταν σε εξέλιξη ,πως οι Τεχνικές
Υπηρεσίες παρακολουθούσαν την εξέλιξη του έργου ώστε να διαπιστώνεται η πλήρης εφαρμογή
των όρων ασφαλείας, αν θα προσφύγουμε ως Περιφέρεια κατά του εργολάβου όχι μόνο διότι το
ποσό είναι σημαντικό αλλά και να αποτυπώσουμε την θέση μας ότι δεν μπορεί να έχουμε
συνεργασίες με εργολάβους που δεν τηρούν τις συμβάσεις.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Με την συγκεκριμένη αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί η “Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας” να καταβάλλει το ποσό των 215.000 ευρώ ως αποζημίωση για την
αποκατάσταση υλικών ζημιών και της ηθικής βλάβης που υπέστη από τροχαίο ατύχημα που
συνέβη στην παρακαμπτήριο οδό Λαμίας στο ρεύμα προς Δομοκό, λόγω έλλειψης
σηματοδότησης για τα πραγματοποιούμενα έργα…
Επειδή υπάρχει και σοβαρός τραυματισμός και η δικαστική απόφαση είναι αναγκαία…. Δεν
έχουμε αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου.”

Μετά την συζήτηση του θέματος και στην οποία ο προεδρεύων ζήτησε περισσότερες εξηγήσεις
από τις Υπηρεσίες και να εξετασθεί το θέμα προσφυγής κατά του εργολάβου

Η κα Μπατζελή υποστήριξε ότι “αποδεχόμαστε την εισήγηση με την προϋπόθεση ότι θα
έχουμε πλήρη ενημέρωση και προσφυγή κατά του εργολάβου, όταν στις συμβάσεις που
υπογράφονται βάση του Ν. 4412/2016 υπάρχουν ρήτρες περί του τρόπου διαχείρισης του έργου,
εργασιακών απαιτήσεων ,μέτρων ασφάλειας των πολιτών, ρήτρες που δεν μπορεί να
καταπατώνται. Επίσης, ζητάμε την έκθεση παράδοσης του έργου και αν υπήρχαν κυρώσεις
στον εργολάβο κατά την παράδοση»”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Βασιλική
Μπρόφα του Νικολάου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 283], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Βύρωνος αρ. 8, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 2 Μαΐου 2018 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ146/ 23 Μαΐου 2018 Αγωγή
που άσκησε ο Θεοδόσιος Καφούσης, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 631
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 151,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 782,44 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 471 ευρώ [171€ παράσταση συν 300 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
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- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 631 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1449

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Αποστόλου
Γούλα κλπ (Συν. 5)]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)147640/649/27-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά αίτημα άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης…..
Δεν έχουμε αντίρρηση διορισμού δικηγόρου, με την υποχρέωση να συντονιστούμε με τον Δήμο
Ορχομενού για το αν επηρεάζεται ή όχι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η εξέλιξη του.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 15 Απριλίου 2014 και με αριθμό δικογράφου 23/25 Απριλίου 2014 Αίτηση
Ακύρωσης που άσκησε ο Απόστολος Γούλας κλπ (συν. 5) , συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

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

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό1450

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Ευαγγέλου Μπούχρα]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)147641/650/27-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Με την συγκεκριμένη προσφυγή ζητείται να ακυρωθεί απόφαση επιβολής
ακινητοποίησης ΔΧ φορτηγού αυτοκινήτου και προστίμου ποσού 8.589 ευρώ, εξαιτίας
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν σε αυτό από το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου Οχημάτων.
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Χρήστο Φλώρο
του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή 32, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο
της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την
από 23 Απριλίου 2014 και με αριθμό δικογράφου 24/30 Απριλίου 2014 Προσφυγή που άσκησε
ο Ευάγγελος Μπούχρας, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

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

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1451

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία “ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Α.Ε.”]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)147642/651/27-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Με την συγκεκριμένη προσφυγή ζητείται να ακυρωθεί απόφαση της
“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” περί αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης της
προσφεύγουσας και σφράγισης του μηχανολογικού εξοπλισμού, λόγω υγειονομικών και άλλων
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα.
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 2 Μαΐου 2014 και με αριθμό δικογράφου 25/2 Μαΐου 2014 Προσφυγή που
άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

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

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

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1452

ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αναίρεση της εταιρείας με την επωνυμία
“ΒΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ”]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)218924/864/27-
10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Πρόκειται για αναίρεση της Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά, με την οποία απορρίφθηκε έφεση της συγκεκριμένης εταιρείας, μετά την
απόρριψη της προσφυγής της στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας ……. κατά Απόφασης του τότε
Νομάρχη Φθιώτιδας, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της χρηματικό ποσό ύψους 155.710
ευρώ, το οποίο και είχε εισπράξει ως οικονομική ενίσχυση για το έτος 1997 ως δικαιούχος του
προγράμματος “Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών που θεσπίστηκε με
Κανονισμό (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Δεν έχουμε αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου….
Με την ευκαιρία αυτής της υπόθεσης …. Μαθαίνουμε εκ των υστέρων και πλουτίζουμε την πείρα
μας για το πως υλοποιούνταν και εκείνη την περίοδο τα προγράμματα της Ε.Ε….Πως
υλοποιήθηκε το πρόγραμμα Μακροχρόνιας παύσης εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών σε 6.000
στρέμματα στο Βαθύκοιλο, που ένα σημαντικό τους μέρος ήταν δασικό και άλλο κομμάτι δεν είχε
αποσαφηνισμένη ιδιοκτησία.
Φυσικά στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν γίνεται καμιά αναφορά σε αυτούς που κατεύθυναν και
υπέγραφαν…. Καμιά κουβέντα για πολιτικές ευθύνες.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Γεώργιο
Ανδρέου, Δικηγόρο Αθηνών, εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Ανδρέου -
Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 27Α, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 17ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 29 Μαρτίου 2019 και με αριθμό κατάθεσης
1803/2019 Αίτηση Αναίρεσης που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “ΒΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ”,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της 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 1.462
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 350,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.812,88 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 982 ευρώ [491€ παράσταση συν 491 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 6 =] 480€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 1.462 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1453

Ο κ. Χρονάς για τα θέματα 9 έως 14 ανέφερε: “Διατυπώνουμε το ερώτημα πως και γιατί η Π.Ε
Ευρυτανίας χειρίστηκε έτσι αυτό το θέμα που θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους μεταφοράς
των στύλων της ΔΕΗ περίπου κατά 10 %.

Θα ήταν χρησιμότερο…. να είχε διαμαρτυρηθεί για τον τεμαχισμό και την ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ και την εμπορευματοποίηση των κοινωφελών εργασιών της. ”
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Ο Πρόεδρος πρότεινε για τα θέματα από 9 έως 14 να εξεταστεί σε συνεργασία με την νομική
υπηρεσία η δυνατότητα πρώτον συμβιβασμού δεύτερον συγχώνευσης των υποθέσεων .

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Συμφωνούμε να επιδιωχθεί διαδικασία συμβιβασμού ή συγχώνευσης. Να
επανέλθουν για συζήτηση. ”

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με την πρόταση του Προέδρου προκειμένου να αφαιρεθεί το
βάρος της επιπλέον δαπάνης από την Περιφέρεια.

Μετά από διαλογική συζήτηση για τα θέματα 9 έως 14 η Οικονομική Επιτροπή
αποφάσισε να αποσυρθούν

ΘΕΜΑ 9ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ63/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]
Το θέμα αποσύρθηκε

ΘΕΜΑ 10ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ59/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]
Το θέμα αποσύρθηκε

ΘΕΜΑ 11ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ58/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]
Το θέμα αποσύρθηκε

ΘΕΜΑ 12ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ60/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]
Το θέμα αποσύρθηκε

ΘΕΜΑ 13ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ62/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]
Το θέμα αποσύρθηκε

ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ61/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]
Το θέμα αποσύρθηκε

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο:Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 223302/6732/23-10-2020 αιτήσεως της κ.
Τσικτσίρη Μαρίας του Τηλεμάχου, μισθώτριας του κυλικείου της Π.Ε. Ευβοίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225247/6810/27-10-
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 ανέφερε: “Πρόκειται για εφαρμογή του νόμου για τα ενοίκια την περίοδο της
πανδημίας.Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Απαλλάσσει την κ. Τσικτσίρη Μαρία του Τηλεμάχου, μισθώτρια του κυλικείου της Π.Ε. Ευβοίας
από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος του κυλικείου της Π.Ε. Ευβοίας για το
διάστημα από 1-7-2020 έως και 31-12-2020, σύμφωνα με το άρθρο 1 [ΜΕΡΟΣ Α’ -Άρθρο 2ο ]
του N. 4683/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1454

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 214522/2311/21-10-
2020 έγγραφο του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος επεσήμανε: “συμφωνώ στην παραχώρηση. Τα σχολεία όμως δεν πρέπει να έχουν
τα δεύτερα αλλά τα πρώτα. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας πως οχυρώνει τις σχολικές
μονάδες.”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Πρόκειται για 10 υπολογιστές….Σε μια περίοδο που η Κυβέρνηση
συζητά να περάσει την ευθύνη λειτουργίας σχολικών και υγειονομικών μονάδων στους Δήμους
και τις Περιφέρειες…. Κάθε πρόταση υποκατάστασης των υποχρεώσεων της κεντρικής
Κυβέρνησης συνιστά αποδοχή και συναίνεση στο σχέδιο της για μεταφορά αρμοδιοτήτων με
αμφισβητούμενους πόρους στους λεγόμενους ΟΤΑ….. που παραπέρα μπορούν με την λογική
της ανταποδοτικότητας να τα φορτώσουν στον λαό.
Με αυτή την λογική…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, διατυπώνοντας την απαίτηση το
Υπουργείο Παιδείας να καλύψει όλες τις ανάγκες των σχολείων.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Όσα ακούστηκαν είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
Εδώ αναδεικνύεται η ειλικρινής αγωνία του εκπαιδευτικού, που θέλει να στήσει το εργαστήριο
πληροφορικής και αυτοί οι 10 υπολογιστές θα τον εξυπηρετήσουν ώστε να εξοικειωθούν τα
παιδιά με τις πρώτες γνώσεις, την πρώτη επαφή.
Από τη μια η αγωνία του εκπαιδευτικού, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει και από την άλλη οι
τεράστιες ευθύνες της πολιτείας, για τις διδακτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, που δεν τις
αντιμετωπίζει συνολικά και δραστικά, με μια γενναία επιχορήγηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει
αυτή η καθόλου κολακευτική εικόνα, να ζητιανεύουν για ότι δεν χρειάζεται στις άλλες υπηρεσίες,
προκειμένου να έχουν ένα στοιχειώδες εργαστήρι πληροφορικής.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Παραχωρεί, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), τα παρακάτω είδη της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ H/Y

1 17ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας
Δέκα (10) Υπολογιστές με

αντίστοιχες οθόνες, πληκτρολόγια και
ποντίκια

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1455

ΘΕΜΑ 17ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος και δυο
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κλιματιστικών σωμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 6ο Νηπιαγωγείο Λαμίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.221746/2403/22-

10-2020 έγγραφο του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Σε μια περίοδο που η Κυβέρνηση συζητά να περάσει την ευθύνη
λειτουργίας σχολικών και υγειονομικών μονάδων στους Δήμους και τις Περιφέρειες…. Κάθε
πρόταση υποκατάστασης των υποχρεώσεων της κεντρικής Κυβέρνησης συνιστά αποδοχή και
συναίνεση στο σχέδιο της για μεταφορά αρμοδιοτήτων με αμφισβητούμενους πόρους στους
λεγόμενους ΟΤΑ….. που παραπέρα μπορούν με την λογική της ανταποδοτικότητας να τα
φορτώσουν στον λαό.
Με αυτή την λογική…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, διατυπώνοντας την απαίτηση το
Υπουργείο Παιδείας να καλύψει όλες τις ανάγκες των σχολείων.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Παραχωρεί, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), τα παρακάτω είδη της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 6ο Νηπιαγωγείου Λαμίας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών
τους αναγκών:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1
2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 2

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1456

ΘΕΜΑ 18ο:Παραχώρηση χρήσης, ακινήτου «ΠΕΤΡΙΝΟ» Ορχομενού με αριθμό ΚΑΕΚ 07 055 01
3005 στο Δήμο Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225998/5899/27-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τόνισε ότι “θα αποδεχτούμε την εισήγηση αν και δεν ήταν σαφής ως προς το
θέμα της χρήσης του ακινήτου «ΠΕΤΡΙΝΟ»”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση…..αν αποσαφηνιστεί πως δεν αφήνονται
περιθώρια παραχώρησης σε τρίτο….
Επειδή όμως φαίνεται πως προορίζεται για αστυνομικό Τμήμα, που πρέπει να φροντίσει το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης…
Θεωρώ απαράδεκτη την ασάφεια της εισήγησης…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ την εισήγηση.
Υπενθυμίζουμε πως εκκρεμεί μια ολοκληρωμένη συζήτηση για το σύνολο του κτήματος της
Κωπαΐδας και των κτηρίων που υπάρχουν μέσα σε αυτό…. Για την αξιοποίηση τους.
Θυμίζουμε ακόμη πως - κατά την άποψη της πλειοψηφίας - υπάρχει σε εκκρεμότητα το ζήτημα
της αποσαφήνισης των ιδιοκτησιών, που είχατε παραπέμψει σε δικηγόρο…”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Είμαι σε δύσκολη φάση. Αν το κτίριο που στεγάζεται το ΑΤ
είναι μισθωμένο, θα μπορούσε να αναζητηθεί, με το ίδιο ποσό και προσαυξημένο κατά τι, ένα
άλλο κτίριο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Το θεωρώ πάρα πολύ εύκολο και με μια διαχείριση όχι πολύ γραφειοκρατική.
Από την άλλη και αυτό είναι το ερώτημα μου σε εσάς, επειδή δεν έχω την εικόνα του
συγκεκριμένου κτιρίου αλλά μόνο το χαρακτηρισμό ως πέτρινο, θεωρώ ότι έχει μια αρχιτεκτονική
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αξία, έναν συμβολισμό για την περιοχή.
Ναι να παραχωρηθεί στο δήμο, δίνοντας ανάπτυξη στον πολιτιστικό τομέα, σε διαλέξεις ακόμα
και για εστίες και κοιτώνες φοιτητών. Θα ήμουν θετικός.
Από την άλλη να συστεγαστούν όλες αυτές οι υπηρεσίες, συν το ΑΤ θεωρώ ότι είναι αδύνατο.
Άρα ή αστυνομικό τμήμα θα γίνει ή θα γίνει ένα κτίριο κοινωνικών πολιτιστικών χρήσεων.
Μήπως να το αποσύρετε και να το δούμε σε μια επόμενη φάση.
Αν είναι δε ιδιόκτητο το κτίριο το ΑΤ Ορχομενού, σας προτρέπω και θα έχετε την στήριξη μου,
για μια προγραμματική σύμβαση με τον δήμο, με σκοπό την ανακαίνιση αυτού, αν είναι δημόσιο
κτίριο, που στεγάζει το ΑΤ έτσι ώστε και το ένα να ικανοποιήσουμε και να δώσουμε την αρωγή
και την βοήθεια, που πρέπει, για τη στήριξη των σωμάτων ασφαλείας το ΠΣ και η ΕΛΛΑΣ.
Ψηφίζω Λευκό. ”

Ο κ. Σιαλμάς τόνισε: “Είναι ένα κτίριο που δεν χρησιμοποιείται και όσο παραμένει έτσι
φθείρεται. Το να το πάρει ο δήμος και να το χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε στέγαση
οποιασδήποτε υπηρεσίας εγώ θεωρώ ότι θα είναι θετικό γιατί το κτίριο θα έχει την απαραίτητη
συντήρηση και θα είναι για το καλό όλων . Εγώ συμφωνώ να παραχωρηθεί γιατί το κτίριο θα
συντηρηθεί θα είναι προς την θετική κατεύθυνση. Το αστυνομικό τμήμα Ορχομενού στεγάζετε σε
νοικιαζόμενο κτίριο το οποίο δεν είναι κατάλληλο για αστυνομικό τμήμα, είναι στον Α΄ όροφο,
δυσπρόσιτο για πολύ κόσμο ειδικά για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες , θα πρέπει να
στεγαστεί σε πιο κατάλληλο κτίριο. ”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Χρονάς.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παραχώρηση χρήσης του ακινήτου «ΠΕΤΡΙΝΟ» με αριθμό ΚΑΕΚ 07 055 01 3005 στο
Δήμο Ορχομενού. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται στον Ορχομενό και αποτελείται από ένα οικόπεδο
επιφανείας 635,07 τμ και εντός αυτού υφίσταται κτήριο εμβαδού 187 τμ. Η παραχώρηση θα
ισχύει για χρονικό διάστημα 5 ετών με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, η οποία κάθε φορά θα διαρκεί έως πέντε (5) έτη και η
συνολική διάρκεια των διαδοχικών ανανεώσεων δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι (20) έτη.

Ο χώρος παραχωρείται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί: α) για πολιτιστικές,
εκπαιδευτικές, επιστημονικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες, β) για
χώρους αναψυχής και στέγασης εκπαιδευτικών, επιστημονικών και κοινωφελών και
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, που σκοπό έχουν την προαγωγή της περιφερειακής, αγροτικής
και κοινωνικής επιστημονικής ανάπτυξης ή άλλων δραστηριοτήτων του ίδιου του Δήμου ή
άλλων φορέων που έχουν παρεμφερείς με τα παραπάνω αναφερόμενα σκοπούς, γ) για
εργαστήρια, αίθουσες διαλέξεων, γραφεία και κοιτώνες φοιτητών για Πανεπιστημιακά
ιδρύματα της Ελλάδας, δ) για στέγαση και εγκατάσταση δημοτικών ή ακόμα και, μετά από
παραχώρηση από τον δεύτερο συμβαλλόμενο, για στέγαση και εγκατάσταση δημοσίων και
κρατικών υπηρεσιών, που εδρεύουν στον Δήμο Ορχομενού .

1. Για την παραχώρηση του χώρου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή
Ενότητα Βοιωτίας στο Δήμο Ορχομενού θα καταβάλλεται από τον Δήμο: α) ως αποζημίωση
το συμβολικό ποσό των εκατό ευρώ (100 €) για κάθε χρόνο. Το ποσό αυτό θα
προκαταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο εκάστου έτους. β) Επίσης η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, για όσο χρόνο διαρκεί η παραχώρηση και οι τυχόν ανανεώσεις της διάρκειάς δεν
θα καταβάλει τα αναλογούντα σε όλο το ακίνητο δημοτικά τέλη, που υφίστανται ή θα
προκύψουν και τα οποία τέλη ο Δήμος Ορχομενού θα τα συμψηφίζει ως επιπρόσθετο
μέρος της αποζημίωσης χρήσης.

2. Ο Δήμος Ορχομενού αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη για τη
λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, την τήρηση των
πολεοδομικών διατάξεων και κυρίως τη διατήρηση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του
ακινήτου και του κτίσματος που βρίσκεται εντός αυτού για την υλοποίηση του σκοπού της
παραχώρησης, καθώς και τη δαπάνη των εργασιών που απαιτούνται προς τούτο. Η δαπάνη
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για τις εργασίες και την υλοποίηση του σκοπού παραχώρησης, μπορεί να καλύπτεται είτε
από ίδιους πόρους του Δήμου είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως χρηματοδότηση από
ευρωπαϊκά προγράμματα και κρατική επιχορήγηση, δωρεές κλπ.

3. Ο Δήμος Ορχομενού υποχρεούται στην, με αποκλειστικά δικές του δαπάνες, κατασκευή,
συντήρηση, βελτίωση, επισκευή, φύλαξη και ανάπλαση του παραχωρούμενου ακινήτου και
του επ’ αυτού κτηρίου, έργων και εγκαταστάσεων, τα οποία παραμένουν επ’ ωφελεία του
ακινήτου και μπορεί να προβεί ακόμα και σε κατεδάφιση τμήματος του κτηρίου και
κατασκευών με την προϋπόθεση της προηγούμενής έκδοσης των προβλεπόμενων νόμιμων
αδειών και, ειδικά για την κατεδάφιση, με ρητή άδεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Αξίωση του Δήμου για καταβολή της δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών του
προηγούμενου εδαφίου ή για αποζημίωση για τις ίδιες αιτίες δεν μπορεί να εγερθεί ή αξιωθεί
κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας μετά τη λήξη
του χρόνου παραχώρησης ή μετά από λύση της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε
λόγο ακόμα και με υπαιτιότητα ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών, ή αυτοδίκαιης
ανάκλησης της.

4. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας απαλλάσσεται τελείως και
για οποιαδήποτε ανεξαίρετα αιτία της υποχρέωσης κατασκευής, επισκευής, συντήρησης,
βελτίωσης ή φύλαξης του παραχωρούμενου ακινήτου και των συστατικών και
παραρτημάτων του, ή μερών αυτών ακόμη και αν αυτή επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας
βίας. Επίσης η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απαλλάσσεται από την καταβολή
οποιονδήποτε ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα απασχοληθούν
στα έργα κατασκευής, επισκευής, ανάπλασης και συντήρησης στο παραχωρούμενο ακίνητο,
τις οποίες εισφορές αναλαμβάνει ο Δήμος, όπως επίσης αναλαμβάνει, με δικές του
δαπάνες και ευθύνες, την επίβλεψη των έργων αυτών.

5. Ο Δήμος Ορχομενού υποχρεούται να συντηρεί και διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση και
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας θα πρέπει να
αποκαθίστανται από αυτόν.

6. Ο σκοπός της παραχώρησης του ανωτέρω ακινήτου θα πρέπει να εκπληρωθεί μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί, η σύμβαση παραχώρησης
λύεται και η κυριότητα του ακινήτου επανέρχεται αυτοδικαίως στην Περιφερειακή Ενότητας
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1457

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης 2020»προϋπολογισμού 69.967,00€ με ΦΠΑ, της Π.Ε. Ευρυτανίας και
κατακύρωση της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 218942/3257/23-10-
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. 2/23-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2020»προϋπολογισμού 69.967,00€
με ΦΠΑ, της Π.Ε. Ευρυτανίας
2.Κατακυρώνει τη σύμβαση για την εν λόγω προμήθεια, στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-ΑΕ» (Δ/νση: 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Βέροιας, Ιωνία Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.
57008, τηλ. 2310 783466) ποσού 62.024,80 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1458

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 5 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων, ελαστικών μπαταριών και
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συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων έργων- φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Φθιώτιδα», προϋπολογισμού 258.818,70€ με ΦΠΑ -Τμήμα 20.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 223150/6790/23-10-
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

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 5/22-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων, ελαστικών μπαταριών και συντήρηση-
επισκευή μηχανημάτων έργων- φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 258.818,70€ με ΦΠΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα προσωρινού μειοδότη για
το τμήμα 20, την εταιρεία “Λασπάς Φίλτρα ΕΠΕ”, που υποβλήθηκαν στον εν θέματι
διαγωνισμό.
2. Κηρύσσει τον προσωρινό ανάδοχο “Λασπάς Φίλτρα ΕΠΕ” ως έκπτωτο, διότι δεν
προσκόμισε στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το
τμήμα 20.
3. Εγκρίνει κατάπτωση υπέρ της Αναθετουσας Αρχής της εγγύησης συμμετοχής της εταιρείας
“Λασπάς Φίλτρα ΕΠΕ” που είχε προσκομισθεί, ποσού 688,32€ (Νο. 633/745642-5/Α’,
Τράπεζα Εθνική), η οποία αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος 20.
4. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη για το τμήμα 20 την εταιρεία “BRIΝX ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, ήτοι ποσού 27.898,74€ με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1459

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 5/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης
των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Ν.
Ευρυτανίας με θέμα: “Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) Νομού Ευρυτανίας»” προϋπολογισμού 40.159,74€ με ΦΠΑ που
αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικές και Οικονομικές
Προσφορές.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224550/3786/27-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Παρότι διαφωνούμε με τον τρόπο που υλοποιείται το πρόγραμμα
επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)…..
Δεν έχουμε αντίρρηση στον συγκεκριμένο διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 5/21-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης
των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Ν.
Ευρυτανίας με θέμα: “Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια τροφίμων
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και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής
και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) Νομού Ευρυτανίας»”προϋπολογισμού 40.159,74€
με ΦΠΑ που αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικές και
Οικονομικές Προσφορές.

2. Αποδέχεται τις προσφορές των ακόλουθων διαγωνιζομένων και εγκρίνει τη συμμετοχή
τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο
ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Ν. Ευρυτανίας:

Ομάδα για την οποία κατατέθηκε προσφορά

Αποτέλεσμα ελέγχου
υποβληθέντων

δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών

ΑΙΓΑΙΟΝ-ΓΕΝΙΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΟΠΩΡ/ΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ (Α)

ΜΕΛΙ

ΟΜΑΔΑ (Β)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΟΜΑΔΑ (Γ)

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΖΑΧΑΡΗ

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

συμμετοχής είναι πλήρη και η

τεχνική προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

ΛΑΚΡΕ Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ (Α)

ΜΕΛΙ

ΟΜΑΔΑ (Β)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΟΜΑΔΑ (Γ)

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΖΑΧΑΡΗ

ΟΜΑΔΑ (ΣΤ)

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

συμμετοχής είναι πλήρη και η

τεχνική προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

RAMOS

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ΕΜΠΟΡΙΑ –

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ (Ε)

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΟΜΑΔΑ (ΣΤ)

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

συμμετοχής είναι πλήρη και η

τεχνική προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

SALAS

INTER.GROUP

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ

ΟΜΑΔΑ (Α)

ΜΕΛΙ

ΟΜΑΔΑ (Β)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΟΜΑΔΑ (Γ)

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΖΑΧΑΡΗ

ΟΜΑΔΑ (Ε)

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

συμμετοχής είναι πλήρη και η

τεχνική προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή
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ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΟΜΑΔΑ (ΣΤ)

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ

Α.Ε.
ΟΜΑΔΑ (Β)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

συμμετοχής είναι πλήρη και η

τεχνική προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ (Α)

ΜΕΛΙ

ΟΜΑΔΑ (Β)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΟΜΑΔΑ (Γ)

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΖΑΧΑΡΗ

ΟΜΑΔΑ (Ε)

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΟΜΑΔΑ (ΣΤ)

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

συμμετοχής είναι πλήρη και η

τεχνική προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
ΟΜΑΔΑ (Α)

ΜΕΛΙ

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

συμμετοχής είναι πλήρη και η

τεχνική προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Ε.Π.Ε.

ΟΜΑΔΑ (Α)

ΜΕΛΙ

ΟΜΑΔΑ (Β)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΟΜΑΔΑ (Γ)

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΖΑΧΑΡΗ

ΟΜΑΔΑ (Ε)

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΟΜΑΔΑ (ΣΤ)

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

συμμετοχής είναι πλήρη και η

τεχνική προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

ΑΦΟΙ

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ

Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ (Α)

ΜΕΛΙ

ΟΜΑΔΑ (Β)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΟΜΑΔΑ (Γ)

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΖΑΧΑΡΗ

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά

συμμετοχής είναι πλήρη και η

τεχνική προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή
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ΟΜΑΔΑ (Ε)

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΟΜΑΔΑ (ΣΤ)

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

3. Αποδέχεται τις κατωτέρω οικονομικές προσφορές και αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή τον κάτωθι προσφέροντα ανά ομάδα και είδος
ως εξής:

ΟΜΑΔΑ (Α) ΜΕΛΙ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. 3.360,00

ΟΜΑΔΑ (Β) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 4.985,22

ΟΜΑΔΑ (Γ) ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. 1.224,00

ΟΜΑΔΑ (Δ) ΖΑΧΑΡΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. 1.830,00

ΟΜΑΔΑ (Ε) ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. 1.425,00

ΟΜΑΔΑ (ΣΤ) ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
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ΛΑΚΡΕ Α.Ε. 1.881,00

4. Απορρίπτει την Οικονομική Προσφορά της εταιρείας Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω
ελλιπών δικαιολογητικών (λείπει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1460

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την
«Προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα μετά παρελκομένων», συνολικού προϋπολογισμού
260.000,00 € και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.225762/3870/27-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει: α)τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την «Προμήθεια
ελαστιχοφόρου εκσκαφέα μετά παρελκομένων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού
260.000,00 € και β) τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1461

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης της αριθ. πρωτ. οικ.: 264337/7500/25-11-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV005901741 2019-11-25) σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των
υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας & Β΄/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.222087/6686/22-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Έχοντας διαφορετική αντίληψη για την υπηρεσία καθαριότητας, που
πρέπει να παρέχεται από αποκλειστικά από δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσία, καλά εξοπλισμένη
και επαρκώς στελεχωμένη….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την ενοικίαση εργαζομένων ( εργολαβία ) και φυσικά κάθε παράτασης των
συμβάσεων που την επιβάλουν.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει δίμηνη παράταση (έως 24 – 01 - 2021) της αριθ. πρωτ. 264337/7500/25-11-2019
(ΑΔΑΜ: 19SYMV005901741 2019-11-25) σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των
χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας & Β΄/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας, με τους ίδιους όρους.
Το συμβατικό αντάλλαγμα για τους δύο επιπλέον μήνες ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (7.945,30€) χωρίς ΦΠΑ (9.852,18€).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1462

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 222722/6701/23-10-
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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 ανέφερε: “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.”

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό

Ο κ. Αναγνωστάκης και η κα Μπατζελή δήλωσαν αποχή

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας, 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:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1463

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας στη Βοιωτία.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.225452/5866/27-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε αποχή

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα Πρωτόκολλα Παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, από
τροποποιημένες συμβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3852 αρ.176 παρ. η΄, όπως αναφέρεται
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 37 369,83 218/05-10-2020 19SYMV005762980

2 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 760 580,28 2/20-10-2020 18SYMV004222413
19SYMV006085487
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A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ
ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 NUTRIA A.E. 39.855.70 212/20-10-2020 2857/24-12-2018

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1464

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων
Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης
(δίμηνης παράτασης), β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού, συνολικού
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.223133/6722/23-10-
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 δήλωσε: “Έχοντας διαφορετική αντίληψη για την υπηρεσία καθαριότητας, που
πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσία, καλά εξοπλισμένη και
επαρκώς στελεχωμένη….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
α)Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βαθμιας
και Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης (δίμηνης
παράτασης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0875.

β) τους όρους της συνημμένης διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1465

ΘΕΜΑ 27ο: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 Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας,
και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης, προϋπολογισμού
74.201,60 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224306/3310/26-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στο συγκεκριμένο πρακτικό….
Ερωτάται όμως η Περιφερειακή Αρχή αν και κατά πόσον σκέπτεται την ανασυγκρότηση του
κλάδου συντήρησης, επισκευών και κατασκευών σαν αποκλειστικά δημόσιου φορέα τεχνικής
υποστήριξης, που θα αξιοποιεί και τα μηχανήματα που ήδη διαθέτουμε….. Αν έχει μελετήσει το
κόστος των έκτακτων παρεμβάσεων σήμερα και αν σκέπτεται να τον συσχετίσει με τις δαπάνες
της εποχής της ΜΟΜΑ ή της ΔΕΚΕ….
Ερωτάται ακόμη αν θεωρεί το εργολαβικό κέρδος και τον ΦΠΑ εξ αρχής παράγοντες αυξημένου
κόστους των έκτακτων παρεμβάσεων.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.1/22-10-2020(ολοκληρώθηκε 26-10-2020) Πρακτικό της Επιτροπής 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 Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 74.201,60 € με ΦΠΑ.

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

Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

1 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 112
ώρες

6.110,72 €
(προσωρινός ανάδοχος)

2 «ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε.»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

38€/ώρα για 112
ώρες

5.277,44 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση φορτωτή από 161HP και άνω» 45€/ώρα για 80
ώρες

4.464,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

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

50€/ώρα για 192
ώρες

11.904,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

4 «ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 112
ώρες

6.110,72 €
(προσωρινός ανάδοχος)

5 «ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 112
ώρες

6.110,72 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP» 30€/ώρα για 80
ώρες

2.976,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

6 «Κ. & Τ. ΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή»

39€/ώρα για 72
ώρες

3.481,92 €
(προσωρινός ανάδοχος)

7 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για 192
ώρες

11.665,92 €
(προσωρινός ανάδοχος)

8 «ΞΕΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για 192
ώρες

11.665,92 €
(προσωρινός ανάδοχος)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1466

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση
παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική βοήθεια μεταβατικής περιόδου του ΕΠΑ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» που είναι ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 066 του ΠΔΕ της Περιφέρειας με Κ.Α.
2020ΕΠ06600002, προϋπολογισμού 74.276,00€ με ΦΠΑ., και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225766/6830/27-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε επί της εισήγησης λέγοντας τα εξής: “Όπως αναφέρεται και στην
εισήγηση έχει δοθεί ένα ποσό της τάξης των 130.000 ευρώ ως Τεχνική Βοήθεια για να γίνει η
μετατροπή του ΠΔΕ σε ΕΠΑ 2025.Θέλουμε όμως να τονίσουμε τα εξής:
-Από πλευράς Περιφερειακής Αρχής έχει καθυστερήσει σημαντικά η ωρίμανση του σχεδιασμού
του ΕΠΑ της Περιφέρειάς μας ,των πολιτικών και των προγραμμάτων που θα εντάξουμε όταν
μάλιστα αυτά πρέπει να είναι συμπληρωματικά του ΕΣΠΑ τρέχοντος αλλά και του νέου καθώς
και του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα την παρουσίαση αυτή και στα δύο
θεσμικά όργανα –Περιφερειακό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή, πολύ περισσότερο τώρα
με τις αυξημένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Η επιχειρηματολογία των
καθυστερήσεων στηρίζεται και στις παρ. 10 και 11 της εισήγησης στην υπ’ αριθ. 42164/29-4-
2020 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 066 του έργου με τίτλο:
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«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ», Προϋπολογισμού: 130.000,00€, ενώ το αίτημα υποβλήθηκε της ΠΑ έρχεται μετά
από μήνες με το υπ αριθμ 222292/2096/23-10-2020 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού .
-Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει να έχει γνώση των προτεραιοτήτων μας και να μην λειτουργεί
ανεξάρτητα και με το «δικό του» τρόπο και για τον λόγο αυτό θεωρούμε ως βασική προϋπόθεση
αποδοχής της εισήγησης να προστεθεί στην Σύμβαση όρος περί υποχρέωσης του να
ενημερώνει την Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πλήρης εφαρμογή των
όρων του άρθρου 4 της Διακήρυξης .
-Ο Τεχνικός Σύμβουλος να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες
πρέπει να ενισχυθούν και σε αριθμό αλλά και στα θέματα της προσαρμογής τους και διαχείρισης
του ΕΠΑ, ώστε να υπάρχει μια σταθερή δομή και γνώση.
-Εκτιμούμε ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος βάσει και του Προϋπολογισμού μπορεί να είναι και εταιρεία
και όχι φυσικό πρόσωπο. ”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αυτό σημαίνει πως αποτελεί γενικότερη παραδοχή πως η υπάρχουσα
Τεχνική Υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί….
Σημαίνει πως το κόστος των μελετών θα αυξηθεί με το εργολαβικό κέρδος και τον ΦΠΑ….
Επειδή εκτιμούμε πως δεν έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες για την ουσιαστική βελτίωση της
οργάνωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αδυνάτισαν παραπέρα με την εφαρμογή της
διαβαθμιδικής συνεργασίας….. και επειδή η συγκεκριμένη προκήρυξη γίνεται και θα γίνεται, μια
και δεν έχει τον χαρακτήρα της προσωρινότητας ή της έκτακτης ανάγκης…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Δούρος τόνισε : “Όπως και χθες στο 8ο θέμα του Π.Σ. η τοποθέτηση μου είναι ίδια και σε
αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια περιφέρεια η οποία είναι και θα υπάρχει , άρα χρειάζεται
προσωπικό το οποίο να είναι μόνιμο, το οποίο θα γνωρίζει, το οποίο θα έχει συνέχεια και θεωρώ
ότι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αυτού που λέμε εξειδικευμένου και το έχουμε συζητήσει
πολλές φορές θα λύσει τέτοια ζητήματα . Εγώ λοιπόν ψηφίζω λευκό.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Μετά από την συζήτηση του θέματος

Η κα Μπατζελή δήλωσε ότι αποδέχεται την εισήγηση εφόσον μάλιστα προστέθηκε και ο
προτεινόμενος όρος στην προκήρυξη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει:
α. Τη διενέργεια συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την
ανάθεση «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια
Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού
74.276,00€ με ΦΠΑ., που είναι ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 066 του ΠΔΕ της Περιφέρειας με
Κ.Α. 2020ΕΠ06600002, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

β. Τους όρους της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1467
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ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό
διαγωνισμό «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για επεμβάσεις
αντιπλημμυρικής προστασίας», συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.226040/3875/27-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στο συγκεκριμένο πρακτικό….σαν λύση
ανάγκης.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/23-10-2020(ολοκληρώθηκε 27-10-2020) πρακτικό της
επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «Παροχή γενικών υπηρεσιών
για τη μίσθωση μηχανημάτων για επεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας», συνολικού
προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φωκίδας(Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης: (οικ.)
203568/3479/02-10-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007414829 2020-10-02).

2. Αναδεικνύει ως μειοδότη του εν λόγω ανοικτού διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα:
«ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» , του οποίου η προσφορά κρίθηκε
επαρκής και οικονομικότερη.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα
υποβάλλει ο μειοδότης, μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1468
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επαναδημοπράτησης του συνοπτικού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για
την υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας”,
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225786/6832/27-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έλαβε το λόγο μετά την εισήγηση τόνισε ότι “είμαστε η παράταξη που
στηρίζουμε την καινοτομία και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που εντάσσονται στον αγροτικό
τομέα με σκοπό την βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
Μεταξύ αυτών είναι και το εν λόγω πρόγραμμα για την δακοκτονία και ελπίζαμε ότι θα μπορέσει
να εφαρμοστεί όπως και σε άλλες περιφέρειες. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε μπροστά σε έναν
άγονο διαγωνισμό ,η πορεία του οποίου μπορεί να είναι ίδια όπως εκείνου του προγράμματος
της Δακοκτονίας στην Βοιωτία που κατέληξε σε ανάθεση έργου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν
θα καταλήξει και αυτό σε ανάθεση ,λαμβάνοντας δε υπόψη ότι είναι και διαφορετικό.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την προετοιμασία του προγράμματος θα έπρεπε να έχουν έρθει σε
συνεργασία με επιστημονικούς φορείς ,να έχουν ωριμάσει την διαδικασία εφαρμογής και
διαχείρισης του έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η θέληση της Περιφερειακής Αρχής για την
εφαρμογή του προγράμματος αυτού πέρα και έξω από εκείνου της Δακοκτονίας. Είναι δύο
Δράσεις που δεν μπορούν άλλωστε να υλοποιηθούν από τον ίδιο ανάδοχο.
Επίσης να επισημάνω ότι σε μικρό διάστημα έρχονται και οι νέες προδιαγραφές της ΚΑΠ όπου
θα δώσει και νέα εργαλεία και χρηματοδοτήσεις για την παραγωγή, τις κλιματικές αλλαγές και
την καινοτομία. Θέματα τα οποία και άπτονται με το εν λόγω πρόγραμμα.
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Προτείνουμε την απόσυρση του θέματος και την επανεξέταση του με νέες προδιαγραφές και
επιστημονικά δεδομένα.”

Ο κ. Σιαλμάς επεσήμανε: “Συμφωνώ απόλυτα με ότι είπε η κ. Μπατζελή φέτος διαπιστώσαμε
από την άνοιξη το πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την περιφέρεια. Το θέμα αυτό πρέπει να το
δούμε από την αρχή και ο κ.Βουρδάνος και εσείς και όλοι μας να δούμε τι θα κάνουμε για να μην
έρθουμε στα ίδια αποτελέσματα που είχαμε φέτος . θεωρώ ότι το θέμα θα πρέπει να αποσυρθεί
αφού δεν υπήρχε και μειοδότης και θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και επανεξετάσουμε τον
τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε στο κομμάτι που λέγεται δακοκτονία.”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Η ψηφιοποίηση της κρατικής παρέμβασης στην αγροτική παραγωγή είναι
χρήσιμη και με την παράλληλη εφαρμογή ενός κεντρικού σχεδίου, πέρα και έξω από τους
περιορισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε, μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την
ελαιοκαλλιέργεια…..
Επειδή, όμως, λείπει η πολιτική βούληση για κεντρικό σχεδιασμό και για καλά οργανωμένη
δραστηριότητα δακοκτονίας, που ανατίθεται σε ιδιώτες με σημαντικές – πάντα - καθυστερήσεις
και προβλήματα ….. θεωρούμε την ψηφιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ανεπίκαιρη….
Αντί να επαναπροκηρυξουμε τον διαγωνισμό, που βγήκε άγονος…. Ας δώσουμε βάρος την
ολοκληρωμένη δακοκτονία από καλά στελεχωμένη και εξοπλισμένη δημόσια υπηρεσία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Οι κ.κ. Δούρος, Σιαλμάς και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.

Μετά από την συζήτηση η κα Μπατζελή δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την εισήγηση εφόσον δεν
αποσύρθηκε βάσει της επιχειρηματολογίας της.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
1. Το από 26-10-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου
μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας”, προϋπολογισμού 74.400,00€ με
ΦΠΑ, βάσει του οποίου ο διαγωνισμός απέβη άγονος, διότι δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
καμία προσφορά.

2. Την επαναδημοπράτηση του εν θέματι διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1469

Σε αυτό το σημείο η κα Μπατζελή αποχώρησε και την αντικατέστησε ο κ. Νικόλαος
Μπέτσιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Πριν την συζήτηση των προγραμματικών συμβάσεων ο κ. Χρονάς δήλωσε τα εξής:
“επισημαίνουμε πως η μεταφορά της αρμοδιότητας έγκρισης προγραμματικών συμβάσεων
μεταφέρθηκε με τον πρόσφατο νόμο στην Οικονομική Επιτροπή……Διαφωνούμε με τον
νόμο ...αλλά σε κάθε περίπτωση θα διατυπώνουμε τη γνώμη μας , διατηρώντας το δικαίωμα
δημοσιοποίησης όλων αυτών των δραστηριοτήτων με τον πιο πρόσφορο τρόπο”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε: “Μετά την απόρριψη, από την πλειοψηφία, της πρότασης που
κατατέθηκε για επαναφορά και συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο
( πρόταση που στηρίξαμε ) τοποθετούμαστε ως εξής: για τα Θέματα 31-32
Ενώ οι συμβάσεις έληξαν 18-7-2020 εισάγονται για παράταση στην Οικονομική Επιτροπή μετά
από τρεις μήνες. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις των έργων και με ευθύνη της ΔΤΕ της
Εύβοιας. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”
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ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας με τίτλο
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ελυμνίων και Δ.Ε. Νηλέως στο Δήμο Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας για τα έτη 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209698/1958/22-10-
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:

Σχετ.:1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 και 278 αυτού.
2. Τις Διατάξεις του ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
3. Η ΣΑΕΠ 566.
4. Το αριθ. 209330/6619/ Φ.Ε/08-10-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευβοίας
5. Η από 18-07-2018 Προγραμματική Σύμβαση
6. Το από 18-07-2018 Πρακτικό συνεδρίασης της κοινής επιτροπής παρακολούθησης
της ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ.
Άννας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ
Δ.Ε.ΝΗΛΕΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-
2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
7. Το αριθ. 5282/2-7-2020 έγγραφο του Δημάρχου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με βάση το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας προς την

Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό, προτείνεται η παράταση της διάρκειας της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου
- Λίμνης - Αγ. Άννας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε.
ΝΗΛΕΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’
ΦΑΣΗ)»
Η Προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 18-07-2018 με χρονική διάρκεια εικοσιτέσσερις (24)
μήνες δηλαδή μέχρι 18-07-2020.

Σύμφωνα με τα αρ (4,6,7) σχετικά έγγραφα το φυσικό αντικείμενο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΗΛΕΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –
ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με
το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λόγω: α) Των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν
στις Δημοτικές Ενότητες Ελυμνίων και Νηλέως κατά την 29-9-2018 και την 1-10-2018 αντίστοιχα
(κυκλώνας Ζορμπάς), και την κήρυξη αυτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα στις εν λόγω περιοχές μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, κλπ
που προκλήθηκαν, αλλά και β) των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία εξαιτίας
της πανδημίας του Κορωναϊού, κατά το χρονικό διάστημα από 23-3-2020 έως και 30-5-2020,
γεγονός που κατέστησε δυσχερείς τις μετακινήσεις και τη συνεργασία της Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο.
Προκειμένου να είναι σε ισχύ η Προγραμματική Σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειμένου του έργου, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της χρονικής της διάρκειας κατά έξι (6)
μήνες σύμφωνα με το άρθρο 5.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η Προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 18-07-2018 με χρονική
διάρκεια εικοσιτέσσερις (24) μήνες δηλαδή μέχρι 18-07-2020.
Σύμφωνα με την εισήγηση δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξ
αιτίας α) Των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν και β) των έκτακτων μέτρων
που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία εξαιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού, κατά το χρονικό
διάστημα από 23-3-2020 έως και 30-5-2020, γεγονός που κατέστησε δυσχερείς τις μετακινήσεις
και τη συνεργασία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο.

1. Θεωρούμε πως οι αιτίες που προβάλλονται δεν είναι επαρκείς για το συγκεκριμένο έργο
και την έκταση του….
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2. Διερωτόμαστε γιατί η επιτροπή παρακολούθησης που έχει καθοριστεί δεν μνημονεύεται
πουθενά….. Γιατί η Διεύθυνση προγραμματισμού μας ενημέρωσε για την λήξη της
προγραμματικής σύμβασης 3,5 μήνες αργότερα.

Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Οι κ.κ. Δούρος Σιαλμάς, και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας με τίτλο
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ελυμνίων και Δ.Ε. Νηλέως στο Δήμο Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας για τα έτη 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)» κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 18-01-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1470

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος αποχώρησε και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ.
Αριστείδης Τασιός

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού με τίτλο «Συντήρηση
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ιστιαίας, Αιδηψού, Λιχάδας στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού για τα έτη
2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209735/1959/22-10-
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:

Σχετ: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 και 278 αυτού.
2. Τις Διατάξεις του ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
3. Η ΣΑΕΠ 566.
4. Το αριθ. 209247/6614/ Φ.Ε/08-10-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευβοίας
5. Η από 18-07-2018 Προγραμματική Σύμβαση
6. Το από 15-07-2018 Πρακτικό συνεδρίασης της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της
ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΛΙΧΑΔΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
7.Το αριθ. 3944/08-05-2020 έγγραφο του Δημάρχου Ιστιαίας - Αιδηψού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με βάση το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας προς την

Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό, προτείνεται η παράταση της διάρκειας της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ιστιαίας -
Αιδηψού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΛΙΧΑΔΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
Η Προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 18-07-2018 με χρονική διάρκεια εικοσιτέσσερις (24)
μήνες δηλαδή μέχρι 18-07-2020.

Σύμφωνα με τα αρ (4,6,7) σχετικά έγγραφα το φυσικό αντικείμενο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΛΙΧΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -
ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα λόγω: α) Των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις Δημοτικές
Ενότητες Ελυμνίων Ιστιαίας και Αιδηψού κατά την 30-9-2018 (κυκλώνας Ζορμπάς), και την
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κήρυξη αυτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις εν λόγω
περιοχές μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, κλπ που προκλήθηκαν και β) των έκτακτων
μέτρων που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία εξαιτίας της πανδημίας του Κορωναϊού, κατά το
χρονικό διάστημα από 23-3-2020 έως και 30-5-2020, γεγονός που κατέστησε δυσχερείς τις
μετακινήσεις και τη συνεργασία, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπράτησης από
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία,.
Προκειμένου να είναι σε ισχύ η Προγραμματική Σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειμένου του έργου, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της χρονικής της διάρκειας κατά έξι (6)
μήνες σύμφωνα με το άρθρο 5.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Με το ίδιο σκεπτικό, όπως στο προηγούμενο θέμα της ημερήσιας
διάταξης…… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Οι κ.κ. Δούρος Σιαλμάς, Μπέτσιος και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Ιστιαίας, Αιδηψού, Λιχάδας στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού για τα έτη 2017-2018
(Α΄ ΦΑΣΗ)» κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 18-01-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό1471

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Αντιπλημμυρικά έργα του Περιαστικού Δάσους στη θέση Βουνό Ρόδα της Δ.Κ.Αταλάντης του
Δήμου Λοκρών », εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12871/2068/22-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

2.Την με αριθ. 212/2020 (ΑΔΑ:ΨΚΔΣ7ΛΗ-2Ι2) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας για το έτος 2020

3.Το με Αρ. πρωτ. οικ. 219806/12871/21-10-2020 έγγραφο ΔΤΕ ΠΣΕ για έγκριση
σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ ΡΟΔΑ
ΤΗΣ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας
από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με βάση το με Α.Π.: 219806/12871/21-10-2020 έγγραφο ΔΤΕ ΠΣΕ Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του συνημμένου σε αυτό σχεδίου προγραμματικής
σύμβασης, προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών προϋπολογισμού 48.000,00 ευρώ.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με
σκοπό την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
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ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», από τον Δήμο
Λοκρών με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του
Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Φθιώτιδας

Η πράξη αφορά δασοτεχνικό έργο με σκοπό την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για
προστασία τμήματος του καμένου δάσους στην θέση «ΒΟΥΝΟ-ΡΟΔΑ» της Δ.Κ. Αταλάντης του
Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για να εξασφαλισθεί η
προστασία του οικιστικού ιστού της Αταλάντης από τα πλημμυρικά φαινόμενα .

Πιο αναλυτικά με την παρούσα θα κατασκευασθούν αντιπλημμυρικά έργα που αφορούν
την κατασκευή συνολικά 1.898,00 τρεχόντων μέτρων κορμοδεμάτων και 2.259,00 τρεχόντων
μέτρων κλαδοδεμάτων σε επιφάνεια 167,00 στρεμμάτων ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι
δυσμενείς συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ
ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» θα υλοποιηθεί από τον ΔΗΜΟ
ΛΟΚΡΩΝ µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού ο Δήμος
Λοκρών αδυνατεί οικονομικά να προβεί στην υλοποίηση του έργου, ενώ η Περιφέρεια δεν έχει
την σχετική αρμοδιότητα. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας
και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, συμβάλλει στην προστασία της περιοχής
από πλημμύρες και επομένως η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από την υλοποίηση του .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗ

(άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει )

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Στη Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2020 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 997947718), και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας Χρηματοδότησης)

2. Ο Δήμος Λοκρών, που εδρεύει στα Αταλάντη (µε ΑΦΜ: 998441139) και εκπροσωπείται νόμιμα

από τον Δήμαρχο κ. ΖΕΚΕΝΤΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟ (Κύριος του έργου & Φορέας Υλοποίησης),

Με βάση τις διατάξεις:

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός ισχύει και ιδιαίτερα του

άρθρου 100 με τις παρ. 1α και 5, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 8

του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και του Άρθρου 278 (Ν.3852/2010), όπως αυτά ισχύουν.

2. Του Άρθρου 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που

συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ

104/Α/30-05-2020), όπως αυτό ισχύει και ειδικότερα της παρ. 9 όπως αυτή αντικαταστάθηκε και

ισχύει με το Άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/31-07-2020).

3. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/13-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)», όπως αυτός

ισχύει.

4. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος : Οργάνωση, λειτουργία και
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διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας Διοίκησης»,

όπως αυτός ισχύει.

5. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει.

6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.

7. Του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.

8. Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.

9. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις».

και έχοντας υπόψη:

1. Την µε αριθ. 212/3-9-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΔΣ7ΛΗ-2Ι2) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του Τεχνικού

Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας για το έτος 2020 με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» & Προϋπολογισμό 50.000,00 .

2. Την με αριθ. 21/215/23-09-2020 Θέμα 10ο (ΑΔΑ:6ΓΥ1ΩΛΤ-0Θ6) απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου.

3. Την με αριθ. 179834/09-10-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν.Φθιώτιδας με την οποία

εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη.

4. Την δέσμευση πίστωσης 48.000,00 € στο πρόγραμμα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2020, της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, που εγκρίθηκε με την αρ.…………….. (ΑΔΑ:...........................) Απόφαση Δ/νσης

Οικονομικού

5. Την µε αριθ. ...…/2020 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής

Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.Περιφερειάρχη για την υπογραφή της

καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

6. Την µε αριθμ. . ……/2020 (ΑΔΑ:.....................................) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του
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Δήμου Λοκρών, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής

Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της

και ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για

την εκτέλεσή της και συγκεκριμένα:

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 1)

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΟ 2)

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΟ 3)

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 4)

 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΟ 5)

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΑΡΘΡΟ 6)

 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 7)

 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 8)

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 9)

 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ (ΑΡΘΡΟ 10)

 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 11)

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 12)

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με

σκοπό την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΒΟΥΝΟ ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», από τον Δήμο Λοκρών με την

χρηματοδότηση της Περιφέρειας από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος της

Π.Ε. Φθιώτιδας

Η πράξη αφορά δασοτεχνικό έργο με σκοπό την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για προστασία

τμήματος του καμένου δάσους στην θέση «ΒΟΥΝΟ-ΡΟΔΑ» της Δ.Κ. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών και

συγκεκριμένα τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για να εξασφαλισθεί η προστασία του οικιστικού ιστού της
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Αταλάντης από τα πλημμυρικά φαινόμενα

Πιο αναλυτικά με την παρούσα θα κατασκευασθούν αντιπλημμυρικά έργα που αφορούν την κατασκευή

συνολικά 1.898,00 τρεχόντων μέτρων κορμοδεμάτων και 2.259,00 τρεχόντων μέτρων κλαδοδεμάτων σε

επιφάνεια 167,00 στρεμμάτων ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι δυσμενείς συνέπειες της

καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού ο Δήμος Λοκρών

αδυνατεί οικονομικά να προβεί στην υλοποίηση του έργου, ενώ η Περιφέρεια δεν έχει την σχετική

αρμοδιότητα. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε

περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, συμβάλλει στην

προστασία της περιοχής από πλημμύρες και επομένως η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από την

υλοποίηση του .

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί στη Δημοτική Κοινότητα Αταλάντης .

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα µε την σχετική τεχνοοικονομική

μελέτη, στο ποσό των 48.000,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη

αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και αναλύεταιως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1
Κατασκευή

κορμοδεμάτων
1 τρ.μ. 5,40 1.898,00 10.249,20

2
Κατασκευή

κλαδοδέματα
2 τρ.μ. 7,83 2.259,00 17.687,97

Άθροισμα 1 27.937,17

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 5.028,69

Άθροισμα 2 32.965,86

Απρόβλεπτα 15% 4.944,88

Άθροισμα 3 37.910,74
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Αναθεώρηση 798,94

Άθροισμα 4 38.709,68

Φ.Π.Α. 24% 9.290,32

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 48.000,00

3. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών

σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

4. Οι πληρωμές στο έργο που αφορούν τις πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος

Π.Ε, Φθιώτιδας θα πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις και μέχρι το ποσό των 48.000,00 €.

5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:

• Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος

Π.Ε. Φθιώτιδας , την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων των

σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή

του έργου.

• Την διενέργεια των πληρωμών του έργου, δια της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας που θα διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές ως υπόλογος διαχειριστής του

έργου.

• Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος Λοκρών αναλαμβάνει:

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών πέραν των

περιγραφόμενων στην παρούσα προγραμματική.

 Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων μελετών,

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.

 Την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη

κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.

 Την μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε

να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των
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εργασιών.

 Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την

ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.

 Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και

μέχρι την οριστική παραλαβή του. Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική

παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη

φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών

ή καταστροφών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό

τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο και την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το

έργο.

 Την αποστολή στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κάθε

πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου συνοδευμένη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που

απαιτούνται από το νόµο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι

διαδικασίες πληρωμής.

 Την ενημέρωση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την πορεία

υλοποίησης του έργου και την κοινοποίηση σε αυτή λογαριασμών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της

ορίζεται 28 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η

συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή

του έργου, ολοκληρώνεται το αντικείμενο της παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη

συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής

Παρακολούθησης και με μέγιστο διάστημα τους 12 μήνες .

ΑΡΘΡΟ 7 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Ο Δήμος Λοκρών είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,

συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση

των χώρων παρέμβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων

και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.
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2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών

ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το

περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την

παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Λοκρών ευθύνεται κατά νόμο

έναντι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

3. Ο Δήμος Λοκρών είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση

των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του

αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην

προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

4. Ο Δήμος Λοκρών οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και

γενικότερα να μέριμνα για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και

την απορρόφηση των πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την

αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Λοκρών , να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο Λοκρών,

δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη,

εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:

Δύο εκπρόσωπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

 Γεώργιο Μούρτζο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, ως πρόεδρο µε αναπληρώτρια
την Άρτεμις Μπακούμη Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ

 Κωνσταντίνο Περώνη Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ µε αναπληρώτρια την
Βασιλική Κουτσώνη Γεωλόγο Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ

Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Λοκρών :

 ……. µε αναπληρωτή

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους όρους

αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε

λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
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β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη

υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της

προγραμματικής σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του Προέδρου της και µε

γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά

µέλη της, τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το

ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των

συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή

αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων

µελών της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε

αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί

υπάλληλος του Δήμου Λοκρών.

Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση

μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της

Σύμβασης.

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί μετά από αιτιολογημένη

αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης, με μέγιστο διάστημα παράτασης τους 12 μήνες.

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει

στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των
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αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να

καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να

εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης

προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων

της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη

αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, από τα οποία η

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λάβει δύο (2).

Για το Δήμο Λοκρών
Για την Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης

Ζεκεντές Αθανάσιος Φάνης Χ. Σπανός
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Μήνες/Ενέργειες
2020 2021 2022 2023

ΝΟΕ
. ΔΕΚ. IAN. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ

. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ
.

ΑΥΓ
.

ΣΕΠ
. ΝΟΕΜΔΕΚ IAN.ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ.ΜΑΪ. ΙΟΥΝ.

ΙΟΥΛ
.

ΑΥΓ
.

ΣΕΠ
. ΝΟΕΜ ΔΕ

Κ IAN.ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Διάρκεια προγρ/κής Σύμβασης (28 μήνες)

2 Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες

3 Σύνταξη διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και αποφάσεις για την εκτέλεση του έργου

4 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογή αναδόχου - υπογραφή σύμβασης.

5 Διαχείριση και υλοποίηση του έργου

6 Παράδοση και παραλαβή του έργου.

7 Διαχειριστική ολοκλήρωση του έργου

8 Χρόνος παράτασης (αν απαιτηθεί έως 12 μήνες)
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Το έργο είναι χρήσιμο και αναγκαίο και οι δυνατότητες του Δήμου
Λοκρών συγκεκριμένες…. Δεν έχουμε αντίρρηση”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει σύναψη και σχέδιο της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Αντιπλημμυρικά έργα του Περιαστικού Δάσους στη θέση Βουνό Ρόδα της Δ.Κ.Αταλάντης του
Δήμου Λοκρών », με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της.

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

α)Γεώργιο Μούρτζο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ ως πρόεδρο,µε
αναπληρώτρια την Άρτεμις Μπακούμη Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ

β)Κωνσταντίνο Περώνη Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ µε αναπληρώτρια
την Βασιλική Κουτσώνη Γεωλόγο ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1472

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων»,
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 219657/2060/26-10-2020
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:

Σχετ: 1.Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2.Την µε αριθµ. 159/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρακτικό 6ης
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 θέμα 9ον (Α∆Α: ΨΙΘ87ΛΗ-51Ξ) µε την οποία
εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα Φωκίδας (ΚΑΠ) έτους 2020
προϋπολογισμού 240.000,00 €.
3.Την µε αριθµ. 3408 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του Περιφερειάρχη (Α∆Α: ΩΤΩ27ΛΗ-
1ΕΜ) µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη πίστωσης 150.000,00 ευρώ για το έτος 2020 και
90.000,00 ευρώ για το έτος 2021, για Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την επισκευή
του Ορειβατικού Καταφυγίου Βαρδουσίων (20REQ007193429 ) (Κωδικός 04.071.9779.01)
4.Το με Α.Π.: 219641/3985/20-10-2020 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας
5.Την µε αριθμ. 1086/16-10-2020 απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με βάση το με Α.Π.: 219641/3985/20-10-2020 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Φωκίδας και των συνημμένων σε αυτό σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και της αριθμ.
1086/16-10-2020 απόφασης του Δ.Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης
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προϋπολογισμού 240.000,00 €.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για
την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: ««ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ»
από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με μελέτη και χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ) της Π.Ε. Φωκίδας.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση του ορειβατικού καταφυγίου «Νάσος
Τζάρτζανος» Βαρδουσίων. Το εν λόγω ορειβατικό καταφύγιο εξυπηρετεί επισκέπτες από όλη την
Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλη τη διάρκεια του έτους, συμβάλλοντας έτσι στην τουριστική και
οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής (κοινότητες Αθανασίου Διάκου, Μουσουνίτσας,
Αρτοτίνας, Στρώμης, Συκιάς, Μαυρολιθαρίου κλπ.) καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του
αθλήματος της ορειβασίας, πεζοπορίας, αναρρίχησης, ορειβατικού σκι κλπ αναδεικνύοντας την
περιοχή ως μία από τις πιο σημαντικές για τέτοιου είδους δράσεις. Λόγω της θέσης του
(Υψόμετρο 2.000 μέτρα), από τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο,
έχει υποστεί διαφόρων ειδών ζημιές και επιβάλλεται να γίνουν εργασίες συντήρησης και
επισκευής προκειμένου να προστατευτεί από τις φθορές που έχουν προκληθεί.

Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν :
Χωματουργικά έργα,Τεχνικά Έργα,Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εργασίες

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 απαραίτητο για την εύρυθμη και καθημερινή λειτουργία του ορειβατικού
καταφυγίου Βαρδουσίων, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας,
και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην
ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της εν
λόγω περιοχής και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010,όπως ισχύει

μεταξύ

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Και

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ»
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Στην ΑΜΦΙΣΣΑ σήμερα την ……………………………………………………..2020 , οι παρακάτωσυμβαλλόμενοι :

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 997947718), και εκπροσωπείται

νόµιµα από τον Περιφερειάρχη, κ.ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας Χρηματοδότησης και Φορέας Σύνταξής

μελέτης , Υλοποίησης -Εκτέλεσης και επίβλεψης του έργου ).

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) (ΝΠΙΔ) , που εδρεύει στην Αθήνα

(µε ΑΦΜ: 090021711) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

(Κύριος του έργου).

Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με βάση την κείμενη Νομοθεσία και

ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.

2. Toυ π.δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-

2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/8-5-2017 απόφαση Περιφερειακού

Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) (ΦΕΚ 2201Β/28-6-

2017).

3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογήστις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει.

4. Η Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 13172/17-03-1995 (ΦΕΚ 217/Β/24-03-1995).

5. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και

υπηρεσιών .... αρμοδιότητας των Περιφερειών.

6. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδιαιτέρως το

άρθρο 25 αυτού όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Νόμου 4258/2014 - Χρηματοδότηση αθλητικών

εγκαταστάσεων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

11. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Νόμου 4714/2020 - Ρύθμιση για τη σύναψη

προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σύμφωνα με τις οποίες η σύναψη

προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ Α΄και Βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες

Οικονομικές Επιτροπές

12. Τις διατάξεις του άρθρου 324 του Ν4700/2020 σχετικά με τα όρια προϋπολογισμού

δημοσίων συμβάσεων για τα οποία απαιτείται ο προσυμβατικός έλεγχος του

Ελεγκτικού Συνεδρίου

13. Την υπ. άριθμ.4671/23-3-2018 (ΦΕΚ 1080/Β) κοινή υπουργική απόφαση «Περί

Νομιμοποίησης Ορειβατικού Καταφυγίου «Νάσος Τζάρτζανος» στο όρος Βαρδούσια ,

στη θέση «Πιτιμάλικο» της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

και έχοντας υπόψη:

1. Την µε αριθµ. 159/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρακτικό 6ης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 θέμα 9ον (Α∆Α: ΨΙΘ87ΛΗ-51Ξ) µε την οποία

εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα Φωκίδας (ΚΑΠ) έτους 2020

προϋπολογισμού 240.000,00 €.

2. Την µε αριθµ. 3408 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του Περιφερειάρχη (Α∆Α:

ΩΤΩ27ΛΗ-1ΕΜ) µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη πίστωσης 150.000,00 ευρώ για το

έτος 2020 και 90.000,00 ευρώ για το έτος 2021, για Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης

για την επισκευή του Ορειβατικού Καταφυγίου Βαρδουσίων (20REQ007193429 )

(Κωδικός 04.071.9779.01)

3. Την µε αριθ………/2020 (ΑΔΑ: ……………………………) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται το παρόν σχέδιο και η σύναψη

της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση

του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε

τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης.
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4. Την µε αριθμ.. 1086/16-10-2020 απόφαση/Πρακτικό τoυ Δ.Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) µε την οποία εγκρίνεται η

σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η

εξουσιοδότηση του Π ρ ο έ δ ρ ο υ για την υπογραφή της, ο ορισμός εκπροσώπου µε

τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την

εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα :

 Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)

 Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - σκοπός και περιεχόμενο του έργου (άρθρο 2)

 Την περιοχή εκτέλεσης του έργου (άρθρο 3)

 Τον προϋπολογισμό - χρηματοδότηση του έργου (άρθρο 4)

 Τον φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου (άρθρο 5)

 Την χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6)

 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)

 Τις λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 8)

 Τη συγκρότηση - αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 9)

 Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10)

 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 11)

 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12)

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

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του

έργου µε τίτλο: ««ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με

μελέτη και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση του ορειβατικού καταφυγίου «Νάσος Τζάρτζανος»

Βαρδουσίων. Το εν λόγω ορειβατικό καταφύγιο εξυπηρετεί επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σε

όλη τη διάρκεια του έτους συμβάλλοντας έτσι στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

(κοινότητες Αθανασίου Διάκου, Μουσουνίτσας, Αρτοτίνας, Στρώμης, Συκιάς, Μαυρολιθαρίου κλπ.) καθώς επίσης

και στην ανάπτυξη του αθλήματος της ορειβασίας, πεζοπορίας, αναρρίχησης, ορειβατικού σκι κλπ

αναδεικνύοντας την περιοχή ως μία από τις πιο σημαντικές για τέτοιου είδους δράσεις. Λόγω της θέσης του

(Υψόμετρο 2.000 μέτρα), από τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο, έχει υποστεί

διαφόρων ειδών ζημιές και επιβάλλεται να γίνουν εργασίες συντήρησης και επισκευής προκειμένου να

προστατευτεί από τις φθορές που έχουν προκληθεί. Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν :

 Χωματουργικά έργα
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 Τεχνικά Έργα

 Οικοδομικές Εργασίες

 Η/Μ Εργασίες

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 απαραίτητο για την εύρυθμη και καθημερινή λειτουργία του ορειβατικού καταφυγίου

Βαρδουσίων, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, και συμβάλλει στην

προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας

Φωκίδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

και των επισκεπτών της εν λόγω περιοχής και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή

του.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεσθεί στο ορειβατικό καταφύγιο «Νάσος Τζάρτζανος» που βρίσκεται στη θέση «Πιτιμάλικου» και

σε υψόμετρο 2.000 μέτρων του όρους Βαρδουσίων εντός ορίων Τ.Κ. Αθανασίου Διάκου Δήμου Δελφών.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα µε την τεχνοοικονομική μελέτη της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στο ποσό των 240.000,00 € με Φ.Π.Α., το οποίο

αναλύεται ως ακολούθως:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ομάδα χωματουργικά 2.951,90
Ομάδα σκυροδέματα 19.876,00
Ομάδα αρμολογίματα-επιχρίσματα 20.260,00
Ομάδα ξυλουργικά-επενδύσεις 31.596,00
Ομάδα σιδηρουργικά διάφορα 16.891,00
Ομάδα κουφώματα αλουμινίου 11.630,00
Ομάδα χρωματισμοί 10.945,00
ΣΥΝΟΛΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 114.149,90
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 28.279,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 142.429,05
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 25.637,23
ΣΥΝΟΛΟ 168.066,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%) 25.209,94
ΣΥΝΟΛΟ 193.276,22
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 272,17
ΣΥΝΟΛΟ 193.548,39
Φ.Π.Α. (24%) 46.451,61
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 240.000,00 €

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(ΚΑΠ 2020)

3. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία µετά από πιστοποίηση

εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
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4. Η αποπληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιείται από την Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

5. Το ποσό της έκπτωσης που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της δημοπράτησης και της

υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο θα παραμείνει στους χρηματοδοτικούς πόρους της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο θα μελετηθεί και θα δημοπρατηθεί από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Διεύθυνση Τεχνικών

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (φορέας υλοποίησης) και θα εκτελεστεί από το Τμήμα Δομών

Περιβάλλοντος της ίδιας υπηρεσίας σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ των

εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή

οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) για

τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου

του έργου ή άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που

μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την Διοικητική παραλαβή του έργου η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή

του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο ως Παράρτημα Ι χρονοδιάγραμμα, µε δικές του δαπάνες και

ευθύνη.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32)

µήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από

τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη συμφωνία των

συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΆΡΘΡΟ 7 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει

 Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των

240.000,00€ ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) .

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης από υπάλληλό του.
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 Την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και

την παραλαβήτου.

 Την εν γένει ενημέρωσητης ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.

 Τη µέριµνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα µε

πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν

την αποπληρωμήτου 1ουλογαριασμού.

 Την αποστολή στην αρμόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας συνοδευόμενη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται

από το νόμο, (σε αντίγραφα) προκειμένουνα προχωρούν απρόσκοπταοι διαδικασίες πληρωμής.

Β. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.)

αναλαμβάνει:

 Τη µέριµνα για την έκδοση και αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν

από τη δημοπράτησητου έργου.

 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται

στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

 Τη µέριµνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου του κτηρίου και πέριξ,

αυτού ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτηεγκατάστασητου εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.

 Τον ορισμό εκπροσώπωντου στην Κοινή ΕπιτροπήΠαρακολούθησης.

 Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική

παραλαβή του.

 Την καθολική µέριµνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των

εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή

βλαβών ή καταστροφών.

ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.):

1. Είναι η µόνη υπεύθυνη έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου του αναδόχου,

σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη

όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του

έργου.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή

πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και

πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον

νόμο υποχρεώσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης
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έναντι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.).

3. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη

της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.), να καταβάλει ποσά σε τρίτα

πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από

τον Ε.Ο.Ο.Α. δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Είναι η µόνη υπεύθυνη για καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην

εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή

άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο

αδυναμία ή καθυστέρησηή διακοπή υλοποίησης του έργου.

2. Οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς της και γενικότερα να μεριμνά για την

ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

ΆΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, εκπροσώπους των

συμβαλλόμενων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτέςτους, και ειδικότερα:

1. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ :

 Την κα Κουτσού Αλεξάνδρα ως πρόεδρο, Χημ. Μηχανικό, Αν. Προϊστ. ΤΔΠ της ΔΤΕ Π.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ, με αναπληρωτή την κα Μαριέλλα Καστίλλια Αρχιτεκ. Μηχανικό, υπάλληλο της

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ,

 και τον κο Κολοβό Ηλία, Ηλεκτρ. Μηχανικό Αν. Προϊστ. ΤΜΕ της ΔΤΕ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, με

αναπληρώτρη τον Σεγδίτσα Ανδρέα Αρχιτεκ. Μηχανικό, υπάλληλο της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

3. Έναν εκπρόσωπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.)

• ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ μέλος του Δ.Σ έφορος καταφυγίων και μονοπατιών µε αναπληρωτή του τον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, πρόεδρο του Ε.Ο.Σ Άμφισσα και διαχειριστή του εν λόγω καταφυγίου.

Η Κοινή ΕπιτροπήΠαρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους όρους αυτής

και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού -

πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη ΔιευθύνουσαΥπηρεσία.

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

της προγραμματικήςσύμβασης

 ενημερώνεταιγια την υλοποίησητης κατασκευής του έργου

 εισηγείται αιτιολογημένα για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικήςσύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του Προέδρου της και µε

γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά µέλη της,

τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε

τρεις ( 3 ) µήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος
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της. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φωκίδας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας ή όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του Προέδρου της. Τα μέλη της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η Επιτροπή αποφασίζει

νομίμως για κάθε θέμα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της. Η Διευθύνουσα

Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για

την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της

Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας.

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον

τρόπο υλοποίησης του Έργου.

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να

τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά

από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής

σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΆΡΘΡΟ 11: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από

τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών, σε

εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή 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

θετικήήαποθετική ζημία.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας

κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δε καταστεί δυνατόν να επιλυθούν από την Ε.Π, σύμφωνα με το άρθρο 8, θα

υπάγονταιστακαθ' ύληνκαι κατάτόποαρμόδιαΔικαστήρια.

ΆΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτά συμφώνησαν συνομολόγησαν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το

παρόν το οποίο υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα και δόθηκαν δύο (2) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τρία (3)

στην ΕΛΛΗΝΙΚΗΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ(Ε.Ο.Ο.Α.)
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και

Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.)
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α Ο Περιφερειάρχης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

2020 2021 2022 2023

ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: MHNEΣ 32

2
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3

Σύνταξη διακήρυξης και

των τευχών

δημοπράτησης του

Έργου.

4

Διενέργεια διαδικασιών

ανάθεσης και επιλογής

αναδόχου – υπογραφή

σύμβασης

5
Διαχείριση και

υλοποίηση του Έργου

6
Παράδοση και παραλαβή

του έργου
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν αντιλαμβανόμαστε την σημασία σύμβασης με την Ομοσπονδία
Ορειβασίας και Αναρρίχησης…. Που είναι ιδιωτικός φορέας και στην ουσία εκμεταλλεύεται το
καταφύγιο….. Τι πρόκειται να συνεισφέρει ;
Γιατί δεν ανατίθεται το έργο στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε Φωκίδας
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει σύναψη και σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων», με τη
χρηματοδότηση της Περιφέρειας από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ)
έτους 2020 της Π.Ε. Φωκίδας σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την εξουσιοδότηση
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

2. Ορίζει Δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους ως εξής:
 την κα Κουτσού Αλεξάνδρα ως πρόεδρο, Χημ. Μηχανικό, Αν. Προϊστ. ΤΔΠ της

ΔΤΕ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, με αναπληρωτή την κα Μαριέλλα Καστίλλια Αρχιτεκ.
Μηχανικό, υπάλληλο της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ και,

 τον κο Κολοβό Ηλία, Ηλεκτρ. Μηχανικό Αν. Προϊστ. ΤΜΕ της ΔΤΕ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ,
με αναπληρωτή τον Σεγδίτσα Ανδρέα Αρχιτεκ. Μηχανικό, υπάλληλο της Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1473

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020»Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.225136/3860/27-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε “Στο σημείο 3Β που αφορά έργο Αποθήκη άλατος π/υ 50.000Ε
ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α)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:
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Β) Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα 071,
ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1474

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια

κλειδαριών γραφείου
και πόρτας,

πόμολων πόρτας,
γωνιακού διακόπτη
και λουκέτου. Το

αριθμ.
πρωτ.217709/826/1

19.10.2020
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας

02.04.073.1699.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

110,00 13.692,25 13.080,25 502,00

2.

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια

αναλώσιμων υλικών
για την λειτουργία
του εξοπλισμού του
ΚΤΕΟ της Π.Ε.

Φωκίδας. Το αριθμ.
πρωτ.222225/2983/

22.10.2020
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος

Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.1699.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

189,20 13.692,25 13.190,25 312,80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
299,20 27.384,50 26.370,50 814,80

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

3.

Η δαπάνη αφορά
την επισκευή

αποθήκης άλατος
και την δημιουργία
νέων χώρων Το
αρθμ. πρωτ.

213028/3861/13.10.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ007469422

2020-10-13).
Χρηματοδότηση:
ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.04.071.9778.01
Εκτέλεση

εξυγιαντικών
έργων.

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
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ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 , Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224954/6802/27-10-
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

1.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:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

καταβολή ποσού στην
Ευαγγελία Αδάμ στα
πλαίσια εξώδικης
επίλυσης
διαφ.σύμφ.με την
1326/13-10-2020
απ.Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΣΕ
που αφορά σε
αποζημίωση
αποκατάστασης
ζημιάς στο αυτοκίνητο
της δικαιούχου λόγω
πτώσης βράχου επί της
ΕΟ υπ΄άρ.77
(Χαλκίδας-Ιστιαίας-
Αιδιψού).

02.02.073.0892

Δαπάνες για
δικαστικές
αποφάσεις

492,12 97.153,87 65.034,63 31.627,12

2

Προμήθεια τεσσάρων
(4) συσκευών
τηλεόρασης για την
κάλυψη των αναγκών
της αίθουσας
διασκέψεων και του
αμφιθεάτρου του
Περιφερειακού
Μεγάρου της ΠΕ
Εύβοιας.Έγγραφο
210410/163/09-10-
2020 του τμήματος
Πληροφορικής
Π.Ε.Εύβοιας.

02.02.073.1699 Λοιπές
προμήθειες

3.720,00
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2.Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων, μελετών
(Ε.Φ. 02071) ως εξής:

20REQ007496707

2

Προμήθεια σφραγίδων
με Έγγραφο
191715/19156/21-09-
2020 της Δ/σης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π.Ε.
Εύβοιας.

02.02.073.1699 Λοιπές
προμήθειες

200,00 45.000,00 17.637,66 23.442,34

ΣΥΝΟΛΟ 4.412,12 142.153,87 82.672,29 55.069,46

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΥ
6869
ΙΧ(αντικατάσταση
μπαλάκια
ψαλιδιού,επισκευή
ψυκτικών,αλλαγή
μεσαίας τριβής &
κατασκευή ρεντιλατέρ
air condition) που
είναι εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.
οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

1.054,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1475

ΘΕΜΑ 37ο:α)«Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής» β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020

οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"

χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
209315/6618/06-10-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

2

Προμήθεια υλικών για
την επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123055(3 λάμες
κουβά,24 βίδες,24
παξιμάδια), που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
206302/6521/6-10-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01 Διάφορα έργα

487,92 456.216,07

122.946,91

331.727,24

ΣΥΝΟΛΟ 1.541,92 456.216,07 122.946,91 331.727,24
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δεκτικού ΚΑΕ0719,0722, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224951/6801/27-10-

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 ανέφερε: “Το ένταλμα αφορά αναγκαίες μετακινήσεις υπηρεσιακών
παραγόντων…….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

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:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός
έδρας(χιλιομ. αποζ, ακτοπλ
εισιτήρια) για τον Σταύρο
Ψυχογιό (Υπόλογος)
υπαλλήλου της ΔΑΟΚ και
την Ιωάννα Κλαρούδα
υπαλλήλου του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας ,για τον Δεκέμβριο
2020 και αφορά ελέγχους
τριμελούς επιτροπής
σταυλισμού για οκτώ(8)
κτηνοτρόφους στη Σκύρο.
Πρωτογενές αίτημα
211202/11883/12-10-2020
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος

οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

144,42 64.365,99 29.912,02 34.309,55

2

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός
έδρας(έξοδα διαμονής) για
τον Σταύρο Ψυχογιό
(Υπόλογος) υπαλλήλου της
ΔΑΟΚ και την Ιωάννα
Κλαρούδα υπαλλήλου του
τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας ,για τον Δεκέμβριο
2020 και αφορά ελέγχους
τριμελούς επιτροπής
σταυλισμού για οκτώ(8)
κτηνοτρόφους στη Σκύρο.
Πρωτογενές αίτημα
211202/11883/12-10-2020
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.07
22.01

Έξοδα
διανυκτέρευσ

ης στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

360,00 19.622,00

11.274,00

7.988,00
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β. Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722 τον Σταύρο Ψυχογιό, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας για την διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω
πίνακα της παρούσας εισήγησης περί εξειδίκευσης της πίστωσης.
γ)Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή) δικής του και της
Ιωάννας Κλαρούδας υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας η οποία προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο
2020 και αφορά ελέγχους τριμελούς επιτροπής σταυλισμού για οκτώ (8) κτηνοτρόφους που
διαμένουν στη Σκύρο.

Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 31/12/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1476

ΘΕΜΑ 38ο: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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225534/5869/27-10-
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:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(Ν.4250/14 άρθρο 13)

02.05.073.1329.
01

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.000,00 15.000,00 9.107,55 5.892,45

2

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2020
1000,00 & 2021
1000,00(Ν.4250/14
άρθρο 13)

02.05.073.0899.
01

ΛΟΙΠΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ &
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ

1.000,00 59.746,64 54.746,64 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 504,42 83.987,99 41.186,02 42.297,55
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3

ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ
ΑΣΚΗΣΕ Ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ(Ν. 3852/10
άρθρο 176 παρ.1)

02.05.073.0871.
01

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

555,52 25.522,24 21.941,62 3.580,62

4

ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
‘’ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Α.Ε.΄¨
(Ν. 3852/10 άρθρο 176
παρ.1)

02.05.073.0871.
01

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

555,52 25.522,24 22.497,14 3.025,10

5

ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΟΥΧΡΑ(Ν. 3852/10
άρθρο 176 παρ.1)

02.05.073.0871.
01

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

555,52 25.522,24 23.052,66 2469,58

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.666,56 100.268,88 86.906,85 14.473,07 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1477

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020, Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225770/6831/27-10-
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 δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 , ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Εφετείο Αθηνών
(σχετικά με την διάλυση
του οικοδομικού
συνεταιρισμού με την
επωνυμία “Αστικός
Παραθεριστικός
Συνεταιρισμός
Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ
Συν.Π.Ε.”)

02.01.073.0871.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.124,68 130.000,00 90.437,52 39.562,48
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Έγγραφο 219341/877/20-
10-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης (αίτημα
του Δημητρίου Σαφικού
για επαναχορήγηση της
πρόωρης
συνταξιοδότησης που
διεκόπη, καθώς και την
καταβολή των μη
καταβληθέντων από την
διακοπή ποσών)

Έγγραφο 209806/834/27-
10-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

396,80 130.000,00 91.562,20 38.437,80

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(σχετικά με την αγωγή του
Θεοδοσίου Καφούση)

Έγγραφο 36786/200/27-
10-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

782,44 130.000,00 91.959,00 38.041,00

4

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Συμβούλιο της
Επικρατείας (σχετικά με
την αναίρεση της
εταιρείας με την επωνυμία
“ΒΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ”)

Έγγραφο 218924/864/27-
10-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.812,88 130.000,00 92.741,44 37.258,56

5

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης (αν
πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου
96 του ν, 4270/2014
σχετικά με την αναζήτηση
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
αποδοχών στον Γεώργιο
Σπανό & τον Ιωάννη
Χριστοδούλου πρώην
υπαλλήλους της ΠΣΕ)

Έγγραφο 210073/836/27-
10-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

396,80 130.000,00 94.554,32 35.445,68

6

Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας
των κτιρίων της ΠΕ
Φθιώτιδας για ένα έτος.

ΠΟΛΥΕΤΗΣ:
2020: 20,00 €
2021¨120.000,00 €
2022: 19.980,00 €

02.01.073.0875.
01

Αμοιβες για
δαπανες

καθαριοτητας
(συμπε

ριλαμβανονται
νομικα &
φυσικα

προσωπα)

20.00 113.712.32 112.755.00 957.32
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1478

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από διορισμό πληρεξουσίου
δικηγόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020 της
Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225919/3803/27-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά τις δαπάνες για δικηγόρους, που θα χειριστούν τις αγωγές της
ΔΕΔΔΗΕ, με τους οποίους έχουμε διαφωνήσει….εξ αιτίας των χειρισμών που έγιναν.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών για διορισμό 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου της
Π.Σ.Ε-Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου
2020 ή σε κάθε ορισθείσα
αναβολή, με την εντολή να

03.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 283,96 16.900,00 10.037,32 6.578,72

Έγγραφο 212205/6488/13-
10-2020 Δ/νσης
Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου

20REQ007474051 2020-10-
14

7

Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών για την
τοποθέτηση νέων
ανοιχτών αρχειοθηκών
ντεξιον σε χώρους του
νέου κτιρίου της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών

Έγγραφο
218584/17899/20-10-2020
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ
Φθιώτιδας

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 585,78 35.000,00 32.950,12 2.049,88

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 5.119,38
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αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου ΑΓ63/21-
2-2018 αγωγή που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ότι απαιτείται
για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου της
Π.Σ.Ε-Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου
2020 ή σε κάθε ορισθείσα
αναβολή, με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου ΑΓ58/21-
2-2018 αγωγή που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ότι απαιτείται
για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 283,96 16.900,00 10.321,28 6.294,76

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου της
Π.Σ.Ε-Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου
2020 ή σε κάθε ορισθείσα
αναβολή, με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου ΑΓ59/21-
2-2018 αγωγή που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ότι απαιτείται
για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 16.900,00 10.605,24 5.911,60

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου της
Π.Σ.Ε-Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου
2020 ή σε κάθε ορισθείσα
αναβολή, με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου ΑΓ60/21-
2-2018 αγωγή που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας

03.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 283,96 16.900,00 10.988,40 5.627,64
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ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ότι απαιτείται
για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου της
Π.Σ.Ε-Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου
2020 ή σε κάθε ορισθείσα
αναβολή, με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου ΑΓ61/21-
2-2018 αγωγή που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ότι απαιτείται
για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 283,96 16.900,00 11.272,36 5.343,68

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου της
Π.Σ.Ε-Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου
2020 ή σε κάθε ορισθείσα
αναβολή, με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου ΑΓ62/21-
2-2018 αγωγή που άσκησε η
εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ότι απαιτείται
για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.
0871.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 283,96 16.900,00 11.556,32 5.059,72

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1479

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Συντήρηση και επέκταση
δικτύου ηλεκτροφωτισμού ζώνης Λιμένα Ιτέας(Λ.Τ.Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ)»προϋπολογισμού 124.000,00€
με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 221841/4028/22-10-
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:
α)Την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου
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ηλεκτροφωτισμού ζώνης Λιμένα Ιτέας(Λ.Τ.Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ)» με κωδικό αριθμό 2018ΣΕ18900098
της συλλογικής απόφασης ΣΑΕ 189 με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
β)Τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
γ) Τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης .
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του Διαγωνισμού.
3. Εξουσιοδοτεί τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας , για να προβεί στην
κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής που
θα διενεργήσει τη δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς
και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης , αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
4.Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως
αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες , στη διακήρυξη κ.λπ
ειδικότερα όπως :
 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς άρθρο 2 παραγ. 2.3 της
διακήρυξης .
 Με σχετική απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή
αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως
ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων ,άρθρο 4 παραγ.
4.1.α της διακήρυξης .
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων ,άρθρο 4 παραγ.
4.1.θ της διακήρυξης
 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές , την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, άρθρο 4 παραγ. 4.1.ι της
διακήρυξης
 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , άρθρο 4 παραγ 4.2α
της διακήρυξης .
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών,
άρθρο 4 παραγ 4.2.γ της διακήρυξης ).
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης , μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών , σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να αναρτά τα δικαιολογητικά του
προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Συνημμένα Ηλεκτρονικού διαγωνισμού»
άρθρο 4 παραγ 4.2. δ της διακήρυξης ).
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά , και να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού , και να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης,
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας», άρθρο 4 παραγ 4.2 .ε της διακήρυξης .
 Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών
προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα , αν για λόγους ανωτέρας βίας η για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η αν μέχρι την
ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε ( 5 ) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα
ημερομηνία και να αναρτηθεί 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 κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο , να ειδοποιεί και να
παρέχει πρόσβαση , μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο σύνολο των στοιχείων του
διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις άρθρο 4 παραγ 4.3 της διακήρυξης, προκειμένου οι
επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα προς
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όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού,

προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1480

ΘΕΜΑ 42ο:α)Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου «Διάνοιξη δασικής οδού στη θέση ‘ΚΕΛΙΖΑ’» Π.Ε. Βοιωτίας,προϋπολογισμού 65.000,00€
με ΦΠΑ και β) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5012/221100/22-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

α) Εγκρίνει:
 τη Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την κατασκευή του έργου «Διάνοιξη δασικής

οδού στη θέση ‘ΚΕΛΙΖΑ’» Π.Ε. Βοιωτίας,προϋπολογισμού 65.000,00€ με ΦΠΑ
 τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.

β) Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
Υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1481

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δροσιάς»
προϋπολογισμού 90.000,00€ ,με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 223161/7110/23-10-
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 το υπ’ αριθμ. ΙΙ/16-10-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δροσιάς», με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89884

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του εν λόγω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΣΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ152669 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα εννέα τοις εκατό (59,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1482

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας , του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019»προϋπολογισμού 1.000.000,00 με
ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224710/13134/27-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. ΙΙ/5-10-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης
σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019», προϋπολογισμού
1.000.000,00 με ΦΠΑ, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 88611-2.
2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του εν λόγω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ‘’ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 156241 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα οχτώ τοις εκατό (58,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1483

ΘΕΜΑ 45ο: 1)Έγκριση του Πρακτικού Ι ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Στεγανοποίηση
& αποκατάσταση παροχετευτικότητας καναλιού Υλίκης Κάστρου» ΠΕ
Βοιωτίας,προϋπολογισμού 2.700.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.2) Απόρριψη δύο (2)
προσφορών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 και 3)Ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5074/224079/26-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε: “Ψηφίζουμε κατά. Εμμένουμε στην άποψη για ματαίωση του
διαγωνισμού και ένταξη του έργου στο γενικό σχεδιασμό της Κωπαίδας και της ευρύτερης
περιοχής. Η θέση της παράταξής μας από την πρώτη στιγμή που εισήχθη το θέμα στην Ο.Ε.
ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Δυστυχώς η κατάληξη της όλης διαδικασίας μας δικαίωσε.”

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “λάθος χειρισμοί δημιούργησαν μεγαλύτερα προβλήματα και ως
εκ τούτου θα απέχουμε από την διαδικασία.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: Το συγκεκριμένο θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές στην Οικονομική
Επιτροπή, που έκρινε πως με την αποδοχή της προσφοράς του 3ου μειοδότη έχανε ένα
σημαντικό ποσόν σε σχέση με τις προσφορές του 1ου και του 2ου, που δεν αιτιολόγησαν τις
προσφορές τους και αποκλείστηκαν….Για αυτό το παρέπεμψε στο Τεχνικό Συμβούλιο
επιδιώκοντας να ακυρώσει τον διαγωνισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Διευθυντή Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Το Τεχνικό Συμβούλιο όμως που συνεδρίασε δεν έκρινε συγκριτικά τις προσφορές αλλά μόνο την
3η που θεώρησε συμφέρουσα, εκτιμώντας την απόφαση της απόφασης Προδικαστικών
Προσφυγών ως κυρίαρχη.
Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Βοιωτίας, σύμφωνα με το πρακτικό του
Τεχνικού Συμβουλίου παρουσίασε το ιστορικό της υπόθεσης, εξέφρασε σαν άποψη της
υπηρεσίας το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, χωρίς να παίρνει υπόψη της την
άποψη της Οικονομικής Επιτροπής.
Έτσι το Τεχνικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και ζητά την κατακυρώσει του διαγωνισμού
στον 3ο μειοδότη.
Έτσι οδηγούμαστε σε τετελεσμένα…..
Επειδή αυτό δεν πολιτικά δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε, ζητάμε από την νομική υπηρεσία να
μας γνωρίσει αν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης…. Με σκοπό την ακύρωση του διαγωνισμού….
Αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό….. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Ι/03-09-2019 (ολοκληρώθηκε 25-09-2019) Πρακτικό
(Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς) της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Στεγανοποίηση & αποκατάσταση
παροχετευτικότητας καναλιού Υλίκης Κάστρου» ΠΕ Βοιωτίας,προϋπολογισμού
2.700.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83524.

2. Απορρίπτει τις δύο (2) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές των οικονομικών
φορέων Α.Γ.Τ. Α.Τ.Ε. και ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.
4412/2016, γιατί δεν αιτιολόγησαν τις προσφορές τους στην αποκλειστική προθεσμία
που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη του εν λόγω έργου τον(τρίτο κατά σειρά
μειοδοσίας) οικονομικό φορέα: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με Α/Α. κατάθεσης Προσφοράς
ΕΣΗΔΗΣ:129785 και οικονομική προσφορά 1.681.412,36 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι μέση
τεκμαρτή έκπτωση 23,59% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1484

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος επέστρεψε και συνεχίστηκε η συνεδρίαση υπό την
προεδρία του

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δ.Ε.
Αγράφων και Δ.Ε. Βίνιανης»Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 930.000,00€ με ΦΠΑ και
κατακύρωση της σύμβασης .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225104/3314/27-10-
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. 2/23-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δ.Ε. Αγράφων και Δ.Ε. Βίνιανης»Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
930.000,00€ με ΦΠΑ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91638.
2.Κατακυρώνει την σύμβαση, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ.
Α.Ε.»με Α/Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 163435 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα
επτά και ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (47,84%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1485

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας» υποέργο «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη
2019-2020»προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225254/4097/27-10-
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/22-10-2020(ολοκληρώθηκε στις 26-10-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
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έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» υποέργο «Διαγράμμιση εθνικού και
επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2019-2020»προϋπολογισμού 500.000,00€ με
ΦΠΑ., με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92751
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ’’, με Α.Α.
Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 167357 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ
ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (71,03%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1486

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 22341/852/25-10-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.Σημειώνουμε, όμως πως η εκκαθάριση των
οφειλών θα πρέπει να γίνεται νωρίτερα….”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016
Υποέργο 21 (έκτακτες ανάγκες 2020) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε.
Φωκίδας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για την την αποκατάσταση του οδοστρώμα-
τος και των αυλακιών απορροής από
καταπτώσεις στην Επαρχιακή οδό
Λευκαδίτη-Συκιά-Στρώμη
Από 05-7-2020 έως 15-7-2020

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε Ο.Ε 5.472,12€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για την την αποκατάσταση του οδοστρώμα-
τος και των αυλακιών απορροής από
καταπτώσεις στην Επαρχιακή οδό Τείχιο-
Παλαιοξάρι-Ποτιδάνια
05-6/7/2020

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.713,68€
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3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για την την αποκατάσταση του οδοστρώμα-
τος και των αυλακιών απορροής από
καταπτώσεις στην Επαρχιακή οδό Γαλαξίδι
Πεντεόρια-Αγ.Ευθυμία.
05-6/7/2020 και 29/8/2020

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 1.738,48€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1487

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 223412/1014/25-10-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Θίσβης του Δήμου Θηβαίων την 25/10/2020,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.223534/1017/26-10-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 223412/1014/25-10-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Θίσβης του Δήμου Θηβαίων την 25/10/2020,
Π.Ε. Βοιωτίας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση πυρκαγιάς, που
εκδηλώθηκε στην Τ.Κ. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας την
25/10/2020.
3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση
εργασιών:
α) Το με αρ. κυκλ. ME 121684 όχημα (UNIMOG βυτίο-πιεστικό 3.5 tn), ιδιοκτησίας Καρρά
Χαράλαμπου, για την ενίσχυση της Π.Υ. Θήβας στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Θίσβης του Δήμου Θηβαίων την 25/10/2020.
β) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 93838 όχημα (UNIMOG βυτίο-πιεστικό 3.5 tn ), ιδιοκτησίας Βιέννα
Χριστίνας, για την ενίσχυση της Π.Υ. Θήβας στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στην Τοπική Κοινότητα Θίσβης του Δήμου Θηβαίων την 25/10/2020.
γ) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΚ 7110 όχημα (Φορτηγό - βυτίο-πιεστικό 12tn), ιδιοκτησίας Aφοί
Παρασκευά Βόγγλη, για την ενίσχυση της Π.Υ. Θήβας στην κατάσβεση πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Θίσβης του Δήμου Θηβαίων την 25/10/2020.
δ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130350 όχημα ((Φορτηγό - βυτίο-πιεστικό 12tn), ιδιοκτησίας Κασσινά
Λουκά την ενίσχυση της Π.Υ. Θήβας στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην
Τοπική Κοινότητα Θίσβης του Δήμου Θηβαίων την 25/10/2020.
4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2136
αποφ. πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
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σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των εντολών
(γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων ) των
υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων,
συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από
την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται :

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1488

ΘΕΜΑ 50ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ 219877/1000/21-10-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
απολύμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Λιβαδειάς, λόγω αυξημένων
κρουσμάτων « COVID-19», που προέκυψαν την 21/10/2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.223570/1018/26-10-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν γνωρίζουμε την επιστημονική σκοπιμότητα της απολύμανσης
δρόμων, λόγω κορονοϊού….. Ψηφίζουμε…. ΛΕΥΚΟ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ 219877/1000/21-10-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην απολύμανση του
επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Λιβαδειάς, λόγω αυξημένων κρουσμάτων « COVID-19»,
που προέκυψαν την 21/10/2020,Π.Ε. Βοιωτίας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2.Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
(κρούσματα COVID-19), που εκδηλώθηκαν στις 21/10/2020 στον Δήμο Λιβαδειάς της Π. Ε.
Βοιωτίας.
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3.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών:
α) Το με αρ. κυκλ. ME 121684 όχημα (UNIMOG βυτίο-πιεστικό 3.5 tn ), ιδιοκτησίας Καρρά
Χαράλαμπου, για την απολύμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Λιβαδειάς, στις
Τοπικές Κοινότητες, Κορώνειας, Αγίου Γεωργίου, Αγία Τριάδας, Αγίας Άννας, Κυριακίου της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
β) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130150 (φορτηγό βυτίο-πιεστικό), ιδιοκτησίας Κασσινά Λουκά για την
απολύμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Λιβαδειάς, στις Τοπικές Κοινότητες
Κορώνειας, Αγίου Γεωργίου, Αγία Τριάδας, Αγίας Άννας, Κυριακίου, της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.
γ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 93838 όχημα (UNIMOG βυτίο-πιεστικό 3.5 tn ), ιδιοκτησίας Βιέννα
Χριστίνας, για την απολύμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Λιβαδειάς, στις
Τοπικές Κοινότητες, Μαυρονερίου, Παρορίου, Ανθοχωρίου, Προφήτη Ηλία, Αγίου Βλασίου, της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
δ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 135992 όχημα (UNIMOG βυτίο-πιεστικό 3.5 tn ), ιδιοκτησίας Μάρκου
Δημητρίου, για την απολύμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Λιβαδειάς,
Τοπικές Κοινότητες, Χαιρώνειας, Ακοντίου, Προσηλίου, Ρωμέικου, Λαφυστίου, Ανάληψης, της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
ε) Το με αρ. κυκλ. ΕΚΒ 1450 (φορτηγό βυτίο-πιεστικό), ιδιοκτησίας Σταμπόλη Άγγελου, για
την απολύμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Λιβαδειάς, Τοπικές Κοινότητες,
Χαιρώνειας, Ακοντίου, Προσηλίου, Ρωμέικου, Λαφυστίου, Ανάληψης, της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.
4.Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2136 αποφ.
πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά ,
με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
5.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των εντολών
(γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων ) των
υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων,
συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από
την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται :
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«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1489

ΘΕΜΑ 51ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 224725/862/27-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224767/863/27-10-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 224725/862/27-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας), με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Την 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 :
149 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 301642446 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

150 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 040695174 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
3.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Το με αριθμό κυκλοφορίας μηχάνημα έργου ΜΕ 44581 τύπου αυτοκινούμενη

μπετονιέρα ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ και το υπ. αριθμ. ΜΕ 44649 μηχάνημα έργου
τύπου φορτωτή λαστ. και το με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΜ 7854 φορτηγό ιδιοκτησίας
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για την αποκατάσταση των παρακάτω βλαβών :

- Αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης (βαρύτητας) της γέφυρας Πιτσιωτών επί της
επαρχιακής οδού Αγίου Γεωργίου -Πιτσιωτών.

- Αποκατάσταση υποσκαφής της υπάρχουσας κοίτης, κατάντη της γέφυρας κατά μήκος
του ρέματος.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι α) σκυρόδεμα C16/20 εκτιμώμενης ποσότητας 370 κ.μ.,
β) ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας 300 τ.μ. γ) σιδηρούς οπλισμός εκτιμώμενης ποσότητας
300 Κγμ

4.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος
Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ.
αριθμ.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.
5.- 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
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Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά 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
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1490

ΘΕΜΑ 52ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2020», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12/01/02-
01-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΤ7ΛΗ-41Θ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη
πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις
που έλαβαν χώρα στις 01-01-2020 στο Νομό Ευβοίας ( θεομηνίες Ζηνοβία και Ηφαιστίων).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225396/7178/27-10-2020
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: “Διερωτόμαστε γιατί καθυστέρησε η εκκαθάριση των συγκεκριμένων
δαπανών…. Που τώρα πια μετά από 10 και 11 μήνες δεν μπορούν να ελεγχθούν.
Ορισμένα ποσά τα θεωρούμε υπερβολικά…. 48.000 ευρώ….43.000 ευρώ… 38.000 ευρώ.
Για αυτό ζητάμε πριν ψηφίσουμε την συγκεκριμένη αιτιολογία κάθε δαπάνης μεγαλύτερης των
10.000 ευρώ.
Δεν έχουμε αντίρρηση, λόγο των ειδικών συνθηκών στην Εύβοια.”

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε: “Δεν αναφέρεται το ποσό που δαπανήθηκε. Ζητάμε να δώσετε
εντολή στις υπηρεσίες, όταν συντάσσουν τους σχετικούς πίνακες να παρουσιάζουν το συνολικό
ποσό. Επειδή δεν υπάρχει αιτιολόγηση, τουλάχιστον των δαπανών που υπερβαίνουν ένα
συγκεκριμένο ύψος, ψηφίζουμε λευκό”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε τα εξής: “Επειδή υπάρχει πλέον η εμπειρία διαχείρισης έκτακτων
αναγκών, θα πρέπει να επισημανθούν ως στοιχεία προσέγγισης και αξιολόγησης τα παρακάτω:
1ο Γίνεται απόλυτα κατανοητή η αγωνία του αιρετού, να είναι αποτελεσματικός στη διαχείριση της
ευθύνης του και μάλιστα όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, με αυτές τις πολύ σοβαρές
επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων. Είναι προφανές οτι πρέπει να βγει μπροστά και να
αξιοποιήσει ότι μέσο και δυνατότητα διαθέτει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
2ο Είναι απολύτως σαφές ότι ο η οικονομική επιτροπή έχει ένα σοβαρό ελεγκτικό ρόλο, όχι για
να τιμωρήσει ή να δημιουργήσει ζητήματα στη λειτουργία της Διοίκησης αλλά να εγγυηθεί, με
κατηγορηματικό τρόπο, την διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών δυνατοτήτων και
πόρων, που διαθέτει η Περιφέρεια.
Και 3ο στοιχείο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές.
Υπάρχει ο ευσυνείδητος επαγγελματίας και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν τιμούν τις
επαγγελματικές σχέσεις με την περιφέρεια, στο βαθμό που θα θέλαμε εμείς αλλά και ο
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επαγγελματισμός επιβάλλει.
Προφανώς κάποια μηχανήματα έχουν gps, που μας δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των
μηχανημάτων, κάποιες άλλες φορές η ίδια η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτικών και φυσικών
παραγόντων εγγυώνται ότι εκτελούνται σωστά οι υποχρεώσεις τους, αλλά δυστυχώς υπάρχουν
και περιπτώσεις που δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Άρα η διαδικασία για μια συγκροτημένη παρουσίαση των δεδομένων θα έδινε και στην
περιφερειακή αρχή και σε εμάς τη δυνατότητα, με εδραιωμένη πεποίθηση, ότι η διαχείριση δεν
αφήνει περιθώρια κατασπατάλησης των πόρων μας.
Υπό την έννοια αυτή συνυπογράφω τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν προηγούμενα από τους
συναδέλφους και ειλικρινά δυσκολεύομαι αν θα το υπερψηφίσω ή όχι.
Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι στην αποκατάσταση υπήρξε μια κινητοποίηση αρκετά μεγάλη.
Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο οφείλετε να εξετάσετε.
Δεν μπορείτε να τα παρακολουθείτε όλα είτε εσείς είτε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης.
Πρέπει να γίνει ένας καταμερισμός ευθύνης, έχετε πολλούς περιφερειακούς συμβούλους που
μπορούν να χρεωθούν μια τέτοια ευθύνη. Θα διευκολύνει και εμάς και εσάς στην δουλειά σας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2020», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο
2014ΕΠ56600011 λόγω των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που έλαβαν χώρα στις 01-01-
2020 στο Νομό Ευβοίας ( θεομηνίες Ζηνοβία και Ηφαιστίων)

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό σε €

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες ‘’αποχιονισμοί ΕΟΔ
Προκόπι-Μαντούδι-Στροφυλιά’’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 11/02/2020

2014ΕΠ56600011
ΚΑΝΔΙΑ ΑΘ.-
ΜΠΕΣΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ

14.508,00

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Κερασιά-Παππαδες’’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 07/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 3.720,00

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΟΔ
προς ορος Κτυπάς’’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 08/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤ.
ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 5.654,40

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄καθαρισμός ποταμών
περιοχής Αυλίδας’’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 15/01/2020 έως 14/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤ.
ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 54.392,60

5.
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Ψαχνά-Τριάδα-Μακρυκάπα-

2014ΕΠ56600011 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.130,00
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Κοντοδεσπότι-Αγ.Σοφιά-Σταυρός’’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 07/01/2020

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή -Καμπιά’’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία
και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 06/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΓΙΑΠΛΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.984,00

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες’’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 31/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16.479,80

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί &
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περιοχής
Μαντουδίου’’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία
και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 05/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ 992,00

9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί &
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Μαντουδι-
Προκόπι-Πήλι’’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία
και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 05/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ
ΙΚΕ 12.648,00

10.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
περιοχής Αγ.Αννας’’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 03/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 744,00

11.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄΄αποχιονισμοί &
αποκ/ση βατότητας ΟΔ περιοχής Δήμου
Χαλκιδέων’’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 10/01/2020 έως 03/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΚ.&
ΣΙΑ ΟΕ 49.662,00

12.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄ αποκ/ση βατότητας
& άρση κατ/σεων ΟΔ περιοχής Αυλίδας
και Λουκισίων’’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία
καιΗφαιστίων΄΄
από 06/02/2020 έως 12/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΚ.&
ΣΙΑ ΟΕ 10.329,20

13.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄καθαρισμός ποταμών
περιοχής Λουκισίων’’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 28/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6.330,20
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14.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄΄αποχιονισμοί &
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Πολιτικά -
Νεροτριβια’’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 06/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 4.774,00

15.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Ψαχνά-Προκόπι-Μαντούδι’’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 23/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ
ΕΕ 14.731,20

16.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Ψαχνά-Προκόπι’’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 23/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ
ΕΕ 74.362,80

17.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες’,Γυμνού-Σέτα-
Μανίκια’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 22/01/2020

2014ΕΠ56600011

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΡ.ΤΣΩΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ.
ΤΣΩΚΟΣ ΟΕ

59.743,20

18.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Προκόπι-Μαντούδι,Προκόπι-
Δαφνούσσα,Παγώντας-Μαρκάτες’’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 23/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ
ΕΕ 31.347,20

19.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες’,Γυμνού-Σέτα-
Μανίκια’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 06/02/2020 έως 28/02/2020

2014ΕΠ56600011

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΡ.ΤΣΩΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ.
ΤΣΩΚΟΣ ΟΕ

44.844,60

20. \

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄καθαρισμός ρεμάτω
& χαντακιών Μίστρο-Πούρνος’’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 17/02/2020 έως 25/02/2020

2014ΕΠ56600011

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΡ.ΤΣΩΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ.
ΤΣΩΚΟΣ ΟΕ

23.405,00

21.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες’,Πισσώνας -Καθενοί’
από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 22/02/2020

2014ΕΠ56600011
ΤΖΑΦΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΥΙΟΙ ΟΕ

29.164,80

22.
Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Καμπιά-Καθενοί’ από θεομηνίες

2014ΕΠ56600011 ΡΟΥΣΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 3.720,00
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΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 07/02/2020

23.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Πήλι-Βλαχιά’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία
και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 05/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΠΛΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.984,00

24.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες’,Γυμνού-Σέτα-
Μανίκια’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 23/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 47.740,00

25.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Αγ.Σοφιά-Λιμώνας’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 11/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.774,80

26.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί &
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περιοχής
Λίμνης’’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 31/01/2020

2014ΕΠ56600011
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ του
Ιωάννη

19.294,40

27.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Προκόπι-Πήλι-Βλαχιά’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 04/02/2020

2014ΕΠ56600011
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

14.898,60

28.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί &
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ περιοχής
Λίμνης’’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 31/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.981,20

29.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 11/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ 12.090,00

30.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄ αποκ/ση
βατότητας ΟΔ περιοχής Δήμου
Χαλκιδέων (Ριτσώνα-Ανθηδώνα)’’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 28/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΣΤΕΦ.ΛΥΜΠΕΡΗΣ
&ΣΙΑ ΟΕ 48.236,00
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31.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί &
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Μετόχι-
Σπαθάρι-Τρούπι’’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 12/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΛΙΑΣΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18.029,60

32.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες-Λάμαρη’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 14/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45.526,60

33.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄ αποκ/ση βατότητας
ΕΟΔ περιοχής Μαντουδίου’’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 04/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 892,80

34.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποκ/ση βατότητας
& αποχιονισμοί ΕΟΔ Στενή –Στρόπωνες-
Λάμαρη-Χιλιαδού’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 06/02/2020 έως 28/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32.140,80

35.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Λ.Αιδηψού-Ηλια-Ροβιές’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 09/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.
Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 34.168,20

36.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄καθαρισμός
χαντακιών και ρεμάτων στην Λιχάδα’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 23/01/2020 έως 11/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.
Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 22.320,00

37.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄καθαρισμός
ρεμάτων στην Αιδηψό’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 14/01/2020 έως 24/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.
Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 18.724,00

38.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αρση κατ/σεων Λ.
Αιδηψού-Ηλια-Ροβιές’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 07/01/2020 έως 10/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.
Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 16.064,20

39.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποκ/ση βατότητας
& αρση κατ/σεων ΕΟΔ Λ. Αιδηψού-
Λιχάδα,Πολύλοφος-Ι.Μ.Αγ.Γεωργίου’
από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄

2014ΕΠ56600011 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.
Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.812,00
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από 06/02/2020 έως 17/02/2020

40.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Γυμνού-Σέτα-Μακρυχώρι-Μανίκια’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 18/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20.038,40

41.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Μετόχι-Κύμη,Μετόχι-Κούτουρλα’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 23/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΑΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15.413,20

42.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 23/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 13.844,60

43.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Ταξιάρχης Καστανιώτισσα’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 07/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 13.317,60

44.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Ιστιαία-Βασιλικά-Παππαδες-Αγ,Αννα’
από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 07/01/2020

2014ΕΠ56600011
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

13.974,80

45.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄καθαρισμός ρείθρων
& άρση κατ/σεων Αγιόκαμπος-Ν.Πύργος-
Ιστιαία,Ταξιάρχης -Καστανιώτισσα’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 13/02/2020 έως 22/02/2020

2014ΕΠ56600011
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

16.864,00

46.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποκ/ση βατότητας
ΕΟΔ Κόμιτο-Αμυγδαλιά-
Σχίζαλι,Πλατανιστός-Ζαχαριά από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 06/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 45.260,00

47.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί &
αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Πλατανιστός-
Κόμιτο-Αμυγδαλιά από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 10/02/2020 έως 27/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 17.880,80
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48.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Ερέτρια –Γυμνού-Σέττα’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 25/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΚΑΚΑΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 12.896,00

49.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Μακρυχώρι-Μανίκια από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 07/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΦΟΙ ΚΟΚΚΟΥ ΟΕ 6.299,20

50.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Μετόχι-Κύμη,Μετόχι-Κούτουρλα’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 23/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΓΑΝΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18.897,60

51.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποκ/ση βατότητας
& αποχιονισμοί ΕΟΔ Αγ.Αννα-
Στροφυλιά’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 17/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΒΛΑΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.896,80

52.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Μετόχι-Κύμη’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία
και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 08/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ 9.548,00

53.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Κερασιά-Εθνική,Δρυμώνας -Κερασιά’
από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 24/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΑΥΙΔ 28.396,00

54.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Κερασιά-Εθνική,Δρυμώνας -Κερασιά’
από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 24/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24.502,40

55.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄καθαρισμός ρείθρων
ΕΟΔ Κερασιά-Εθνική’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 10/02/2020 έως 2/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25.048,00

56.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποκ/ση βατότητας
& αποχιονισμοί ΕΟΔ Αγδίνες –Παππάδες-
Βασιλικά-Αγ.Αννα’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 07/01/2020 έως 25/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7.241,60
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57.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄άρση κατ/σεων ΕΟΔ
Ροβιές-Στροφυλιά’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 03/02/2020 έως 19/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 18.352,00

58.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Ροβιές-Λίμνη-Στροφυλιά από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 27/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32.376,40

59.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Ροβιές-Βουτάς από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία
και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 22/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΔΑΥΪΔ 15.723,20

60.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄καθαρισμός ρείθρων
και αποκ/ση βατότητας ΕΟΔ Ροβιές-
Στροφυλιά & Μαρούλι από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 17/02/2020 έως 28/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΔΑΥΪΔ 19.592,00

61.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’’’ αποχιονισμοί ΕΟΔ
Αγδίνες –Παππάδες΄΄ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 04/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΧΑΝΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.240,80

62.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’’’ Μεταφορές
οχημάτωνέργων΄΄ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 12/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.944,00

63.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’’’ αποχιονισμοί ΕΟΔ
Βουτά-Κοκκινομηλιά-Κρυονερίτης-
Μηλιές-Μονοκαρυά΄΄ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 04/01/2020 έως 24/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22.816,00

64.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’’’ αποχιονισμοί ΕΟΔ
Βουτά-Κοκκινομηλιά-Κρυονερίτης-
Μηλιές-Μονοκαρυά΄΄ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 04/01/2020 έως 24/02/2020

2014ΕΠ56600011
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

36.629,60

65.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’’’ καθαρισμος ρείθρων
και ρεμάτων περ.Καμαρίων΄΄ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄

2014ΕΠ56600011
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

48.856,00
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από 10/02/2020 έως 21/02/2020

66.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’’’ καθαρισμος ρείθρων
και ρεμάτων περ.Καμαρίων΄΄ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 10/02/2020 έως 21/02/2020

2014ΕΠ56600011
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

35.712,00

67.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Αγ.Σοφιά-Λιμώνας’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 06/01/2020 έως 08/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΣΠΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4.836,00

68.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποκ/ση βατότητας
Κάρυστος-Πλατανιστός’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 25/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗ
ΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 26.213,60

69.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’’’ καθαρισμος ρεμάτων
Νήσου Σκύρου΄΄ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία
και Ηφαιστίων΄΄
από 20/01/2020 έως 29/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18.600,00

70.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄ αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες & αποκ/ση βατότητας
Αρτάκη-Καθενοί-Στενή,Αγ.Σοφια ’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 01/01/2020 έως 04/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΝΤΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56.060,40

71.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄ αποχιονισμοί ΕΟΔ
Στενή –Στρόπωνες & άρση κατ/σεων
Καθενοί-Στενή ’ από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία
και Ηφαιστίων΄΄
από 05/02/2020 έως 25/02/2020

2014ΕΠ56600011 ΝΤΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54.975,40

72.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποκ/ση βατότητας
& αποχιονισμοί ΕΟΔ Γιανίτσι-
Πόθι,Αγ.Δημήτριος Καλιανοί’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 16/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 26.722,00

73.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποκ/ση βατότητας
ΕΟΔ Κόμιτο -Ζαχαριά’ από θεομηνίες
΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 03/01/2020 έως 06/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΜΠΟΥΡΔΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ 1.984,00
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74.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποκ/ση βατότητας
& αποχιονισμοί ΕΟΔ Γούβες-Βασιλιοκά-
Ελληνικά από θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και
Ηφαιστίων΄΄
από 02/01/2020 έως 12/02/2020

2014ΕΠ56600011
ΜΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟ
Υ
ΕΙΡΗΝΗ

6.348,80

75.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες’ ΄΄αποχιονισμοί ΕΟΔ
Μετόχι-Κύμη,Μετόχι-Κούτουρλα’ από
θεομηνίες ΄΄Ζηνοβία και Ηφαιστίων΄΄
από 05/01/2020 έως 10/01/2020

2014ΕΠ56600011 ΣΦΥΡΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6.547,20

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1491

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 53ο:Τροποποιήσεις-καταργήσεις-συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας (3η Κατάσταση Τροποποιήσεων - Καταργήσεων)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 222755/6787/27-10-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος, Σιαλμάς, Αναγνωστάκης και Μπέτσιος ψήφισαν λευκό

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Οι ζητούμενες αλλαγές είναι λογικές. Αιτιολογούνται επαρκώς αλλά
έρχονται με μικρή καθυστέρηση.
Σημειώνουμε πάντως τις ανεπαρκείς προσπάθειες για ενιαία κριτήρια και κοινό τρόπο
προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες…..
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 ζητάμε διευκρινήσεις για 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 ζητήσαμε ήδη την άμεση
παρέμβαση της Διοίκησης. Για αυτό ψηφίζουμε λευκό.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποιήσεις-καταργήσεις-συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των

ΑΔΑ: Ω21Ρ7ΛΗ-ΣΦ6



91/96

δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας (3η Κατάσταση Τροποποιήσεων - Καταργήσεων)
Πιο αναλυτικά:

Α.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 11: Στο τμήμα 11 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκ/σης, σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Λοκρών Γ΄, με προσωρινό
ανάδοχο την εταιρεία ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., να προστεθεί ένα διπλό
δρομολόγιο με μικρό λεωφορείο με αφετηρία τη Τραγάνα και προορισμό το Γυμνάσιο-Λύκειο-
ΕΠΑΛ Αταλάντης δεδομένου ότι οι μεταφερόμενοι μαθητές που εξυπηρετούνται από το
δρομολόγιο 6 του τμήματος 11 (11.6) είναι υπεράριθμοι (57 μαθητές) σύμφωνα με την από
08/10/2020 αίτηση του αναδόχου καθώς επίσης και το αριθ. 375/11-09-2020 έγγραφο του
Γυμνασίου Αταλάντης το αριθ. Φ27/485/08-10-2020 έγγραφο του Λυκείου Αταλάντης & το αριθ.
Φ.27/431/08-09-2020 έγγραφο του ΕΠΑΛ Αταλάντης προκειμένου να μεταφερθούν οι έξι
υπεράριθμοι μαθητές (το μεταφορικό μέσο που έχει δηλωθεί από τον ανάδοχο στο διαγωνισμό
είναι 51 θέσεων)
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω
προσθήκης ενός επιπλέον διπλού δρομολογίου (30 χιλιομέτρων) με μικρό λεωφορείο.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 11 : 465,24 ευρώ ήτοι:
(430,68 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 34,56 προαίρεση σε ποσοστό 8,02 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 31%)

ΤΜΗΜΑ 105: Το τμήμα 105, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), μονό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και
προσωρινό ανάδοχο τον Φορτάτο Αντώνιο, με αφετηρία το Δημοτικό σχολείο Αμφίκλειας
(ολοήμερο τμήμα) και προορισμό τον Μπράλο & το Παλαιοχώρι, να τροποποιηθεί σε Δημοτικό
σχολείο Αμφίκλειας (ολοήμερο τμήμα) και προορισμό τη Δρυμαία & τον Μπράλο προκειμένου να
μεταφερθεί μιά (1) μαθήτρια από τη Δρυμαία σύμφωνα με το αριθ. 95/17-09-20 έγγραφο του
Δημοτικού σχολείου Αμφίκλειας δεδομένου ότι ο μαθητής που διαμένει στο Παλαιοχώρι δεν
επιθυμεί να κάνει χρήση του μισθωμένου ταξί σύμφωνα με το αριθ. 123/12-10-2020 έγγραφο του
Δημοτικού σχολείου Αμφίκλειας.
Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω
εκτέλεσης επιπλέον πέντε χιλιομέτρων & επτακοσίων μέτρων (5,7 χιλιομέτρων) καθημερινά.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 105 : 29,73 ευρώ ήτοι:
(24,78 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 4,95 προαίρεση σε ποσοστό 20 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 0,5%)

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)
ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

11

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΠΛΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

11.7

Τραγάνα Γυμνάσιο -Λύκειο-
ΕΠΑΛ Αταλάντης 6

ΓΚΡΑΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ

Ο.Ε.
34,56 € ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
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B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 88: Το τμήμα 88, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό
ανάδοχο τον Κωνσταντόπουλο Ευάγγελο, με αφετηρία την Άνω Σπαρτιά - Αχλάδι και προορισμό
το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι), να τροποποιηθεί σε
Άνω Σπαρτιά - Αχλάδι και προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι) -
Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας (Γρεβενών & Μπελογιάννη), προκειμένου να μεταφερθεί ένας (1)
επιπλέον μαθητής που φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 158/05-
10-2020 έγγραφό του.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ 94: Το τμήμα 94, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και
προσωρινό ανάδοχο τον Παπαδάμ Παναγιώτη (ιδιοκτήτη μικρού λεωφορείου), με αφετηρία τις
Ράχες και προορισμό τη Στυλίδα (ανταπόκριση με λεωφορείο για το Ειδικό Δημοτικό σχολείο
Λαμίας), να τροποποιηθεί σε Ράχες - Μαρίνι και προορισμό τη Στυλίδα (ανταπόκριση με
λεωφορείο για το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας), προκειμένου να μεταφερθεί μία (1) επιπλέον
μαθήτριαα που διαμένει στις Ράχες & ένας (1) επιπλέον μαθητής που διαμένει στο Μαρίνι και
φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 158/05-10-2020 έγγραφό του.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1492

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 54ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224314/6807/27-10-2020

105
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοτικό σχολείο
Αμφίκλειας (ολοήμερο

τμήμα)

Μπράλος- Παλαιοχώρι
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Δρυμαία

3 ΦΟΡΤΑΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 29,73 €

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
24,78 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ4,95 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 29,73
ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

88
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Άνω Σπαρτιά - Αχλάδι

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο
Λαμίας (Λιανοκλάδι)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας
(Γρεβενών &Μπελογιάννη)

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 69,77 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

Ν
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

94
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ράχες
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Μαρίνι

Στυλίδα
(ανταπόκριση με λεωφορείο για

το Ειδικό Δημοτικό σχολείο
Λαμίας)

3 ΠΑΠΑΔΑΜ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33,65 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

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

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό ενώ οι κ.κ. Μπέτσιος και Αναγνωστάκης
καταψήφισαν με την επισήμανση να τοποθετηθούν αναλυτικά και εκτενέστερα στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως το 3ο τρίμηνο
του 2020 αντανακλούν την συναίνεση σας στην κυβερνητική πολιτική, που επιβάλλει περιορισμό
στις κοινωνικές δαπάνες και φυσικά στην χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών.
Αντανακλούν την απουσία οποιασδήποτε διεκδίκησης από μέρους της Περιφερειακής Αρχής,
που περιορίζεται σε διαβουλεύσεις, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Αποφεύγεται να σχολιάσετε πολιτικά την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για να μην φανεί
η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και οι πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις όποιες επιλογές
καταλήγουν σε διθυραμβικές εξαγγελίες….. Για να στηρίξετε την κυβερνητική πολιτική.

 Δεν λέτε κουβέντα για το ότι το συνολικό ποσοστό εισπράξεων που αφορούν κυρίως την
Αγροτική Ανάπτυξη, έσοδα αντικαπνιστικού νόμου και επιχορηγήσεις προνοιακών
ιδρυμάτων ανήλθε σε 17% έως το Γ’ τρίμηνο έτους 2020….. Δεν καταλογίζετε πολιτικές
ευθύνες στην Κυβέρνηση που αυτή η υστέρηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν
έχετε εισπράξει έσοδα που αφορούν επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων και
επιχορήγηση για το Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας.

 Δεν σχολιάζετε πολιτικά την υστέρηση των εσόδων από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες
και δαπάνες βελτίωσης του οδικού δικτύου.

 Δεν κάνετε καμιά ουσιαστική πολιτικού χαρακτήρα αναφορά στις επιχορηγήσεις για το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Προϋπολογισμό του Π.Τ.Α. όπου το συνολικό
ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 9% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα του
Περιφερειακού Ταμείου.

 Δεν μας δίνεται κανένα στοιχείο για το Π.Τ.Α όπου ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων
έτους 2020 διαμορφώθηκε σε 60.000.000 € και οι εισπράξεις - πληρωμές έως το Γ’
τρίμηνο έτους 2020 ανήλθαν σε 33.804.830 €.

Τελικά δεν βγάζετε κανένα συμπέρασμα για το αν η συγκεκριμένη διαχείριση κάλυψε ή όχι τις
υπάρχουσες ανάγκες του λαού και του τόπου….. αποκρύπτοντας την σκληρή πραγματικότητα.
Για αυτούς τους λόγους….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2020 σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1493

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού
έτους 2021

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 200276/6020/27-10-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό ενώ οι κ.κ. Μπέτσιος και Αναγνωστάκης
καταψήφισαν με την επισήμανση να τοποθετηθούν αναλυτικά και εκτενέστερα στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
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Ο κ. Χρόνας ανέφερε: Η Περιφερειακή Αρχή, εισάγοντας τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
για το 2021, μας διαβεβαιώνει πως συντάχθηκε με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις και πως
διαμορφώνεται στην βάση των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισμού.
Δεν σχολιάζει καθόλου το πλαίσιο που διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας
αποκρύπτοντας την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να συνεχίσει και να εντείνει την
υποχρηματοδότηση, αδιαφορώντας για τις ανάγκες που υπάρχουν και διευρύνονται.
Δεν γίνεται καμιά αναφορά….. Στα όσα προκύπτουν από το νέο κρατικό προϋπολογισμό για τους
ΟΤΑ…..

 Στην προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση των ΟΤΑ που εμφανίζεται μειωμένη κατά
70 εκ …. κάτω δηλαδή ακόμα και από αυτά που προβλέπονταν για το 2020….. και ενώ
δεν γνωρίζει κανείς το πως θα εξελιχθούν οι ανάγκες όσο διαρκεί η Πανδημία...

 Στα προβλεπόμενα έσοδα από φόρους που εμφανίζονται αυξημένα κατά 238 εκ, αφού
στην ουσία αντανακλούν την επιβάρυνση των νοικοκυριών από τα νέα δηλωμένα
τετραγωνικά.

 Στα Λοιπά έσοδα, όπου εμπεριέχονται τα όποια τέλη και η ανταποδοτικότητα των ΟΤΑ,
συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία….: 855 εκ το 2019…. 889 εκ. το 2020…. 935 εκ το
2021.

 Στις Κοινωνικές παροχές, που για το 2020 έφτασαν τα 219εκ- και ο προϋπολογισμός
τους για το 21 τα κατεβάζει στα 146 εκατ.

 Στην αναφορά του κρατικού προϋπολογισμού στο ισοζύγιο των ΟΤΑ για το 2021 όπου
προβλέπεται να διαμορφωθεί έλλειμμα ύψους 51 εκατ. ευρώ…. Που φαίνεται βελτιωμένο
κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι της τρέχουσας εκτίμησης για το 2020.
Οι βασικότεροι, όμως, παράγοντες της μεταβολής αυτής είναι η προβλεπόμενη αύξηση
των ιδίων εσόδων των ΟΤΑ, που – κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης πρέπει να
καλύψουν ένα σημαντικό μέρος της υστέρησης που προέκυψε το 2020 λόγω των
συνεπειών της πανδημίας, καθώς και λόγω της χρονικής μετάθεσης και της θετικής
επίπτωσης από τη δήλωση της ορθής επιφάνειας των κτισμάτων.

Από όλα αυτά προκύπτει πως η Κυβέρνηση μειώνει την κρατική επιχορήγηση και σπρώχνει τους
Δήμους και τις Περιφέρειες να αυξήσουν τα ίδια έσοδα τους…. Τις εισπράξεις τους από τον λαό.
Σπρώχνει τους Δήμους και τις Περιφέρειες στην κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση και τα ΣΔΙΤ.
Σε αυτή την λογική πειθαρχεί και η συγκεκριμένη εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής στην Στερεά
Ελλάδα.
Οι στόχοι του προϋπολογισμού που προτείνετε δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές
ανάγκες του λαού και του τόπου…. Να του εξασφαλίσουν την πολιτική προστασία, την αύξηση
της παραγωγικής δραστηριότητας, την άρδευση, τις καλέ συνθήκες διαβίωσης και την ασφαλή
κυκλοφορία, που χρειάζεται ο λαός.
Όσο και αν κατατεμαχίζετε τα προγράμματα έργων και υπηρεσιών, που με στόμφο παρουσιάζετε,
για να δημιουργήσετε εντυπώσεις, δεν μπορούν να υλοποιηθούν με το συγκεκριμένο
προϋπολογισμό και τις ελάχιστες κρατικές επιχορηγήσεις.
Χαρακτηριστικά σημειώνουμε …..
 ΟΙ Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι καλύπτουν στοιχειωδώς την σημερινή μίζερη λειτουργία

της Περιφέρειας και δεν αφήνουν περιθώρια να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της σε
προσωπικό……Δεν δημιουργούν προοπτική θετικών εξελίξεων…. Δεν έχει επαρκή
στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών και χρυσοπληρώνει τις μελέτες… Δεν έχει δημόσιου
χαρακτήρα υπηρεσία τεχνικών παρεμβάσεων και συντήρησης και πληρώνει τεράστια
ποσά σε εργολάβους για έκτακτες ανάγκες και μικροέργα…. Δεν έχει επάρκεια
προσωπικού για να διαμορφώσει δικό της δίκτυο εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών
και καταφεύγει σε ΜΚΟ και ιδιώτες…. Δεν έχει νομική υπηρεσία και χρησιμοποιεί ιδιώτες
δικηγόρους.
Αναγράφεται και ένα ποσόν για την μεταφορά των μαθητών, αλλά δεν στηρίζεται σε καμιά
επιστημονικοτεχνική μελέτη για το αν καλύπτει αντικειμενικές ανάγκες ή την απαράδεκτη
πολιτική των συγχωνεύσεων και της κατάργησης σχολικών μονάδων, που η κυβερνητική
πολιτική του περιορισμού των κοινωνικών δαπανών δημιούργησε, συμβάλλοντας και με
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αυτόν τον τρόπο στην ερήμωση της επαρχίας.
Αναγράφεται επίσης και ένα ποσόν για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών
βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου που φτάνει μόλις στα
6.300.000 €. Και είναι εντελώς ανεπαρκές…. Φανταστείτε τι παραγωγικές επενδύσεις
μπορούν να γίνουν με αυτά τα χρήματα…. Τι αρδευτικά έργα…. Τι θα κάνει Π.Ε Εύβοιας
που θα πάρει 1.449.000 ευρώ και τα 950.000 θα δώσε για τοκοχρεολύσια προηγούμενων
δανείων.

 Στο κεφάλαιο που αφορά τα ίδια έσοδα απεικονίζεται τους στόχους που θέτει η
Κυβέρνηση, με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε και φυσικά αποδέχεστε και εσείς….. που έχετε
στο μυαλό σας αντίστοιχες αποφάσεις.
Μιλάτε, χαρακτηριστικά, για φόρους, τέλη και δικαιώματα, που θεσπίστηκαν ή θα
θεσπιστούν με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 Σε ότι αφορά τις πολυδιαφημισμένες δημόσιες επενδύσεις…
Μέχρι σήμερα ποτέ δεν κάλυψαν τις πραγματικές ανάγκες ρου λαού και του τόπου……
Δεν άλλαξαν στο ελάχιστο την κατάσταση και φυσικά δεν βελτίωσαν την ζωή των
εργατικών λαϊκών οικογενειών
Πρόκειται για έσοδα, που αφορούν σε έργα ενταγμένα σε Συλλογικές Αποφάσεις ΣΑΕΠ &
ΣΑΜΠ, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή είναι
συγχρηματοδοτούμενα.
Έργα για τα οποία διαχειριστής είναι η Περιφέρεια, ύψους 40.814.407 € και Έργα για τα
οποία διαχειριστής είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 37.399.500 €, του
οποίου την λειτουργία το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να αγνοεί, σύμφωνα με τον
νόμο !
Σε δαπάνες ο προϋπολογισμός αναφέρεται κάνοντας απλώς εκτιμήσεις….. Στην πορεία η
Κυβέρνηση θα δει τι θα κάνει και θα ορίσει όρια πληρωμών.
Με άλλα λογία, δίνετε υποσχέσεις και θα δούμε αν και κατά πόσο θα υλοποιηθούν.

Σε αυτά τα πλαίσια αντιμετωπίζουμε τον προϋπολογισμό που προτείνεται….. Τον θεωρούμε
μίζερο και αναντίτοιχο των λαϊκών αναγκών….. Προσαρμοσμένο τις πολιτικές της μονόπλευρης
λιτότητας, με σαφή αντιλαϊκά χαρακτηριστικά…. Συνέχεια και προέκταση της Κυβερνητικής
Πολιτικής.
Για αυτό τον λόγο, τον ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2021
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1494

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

ΑΔΑ: Ω21Ρ7ΛΗ-ΣΦ6
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Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς

ΑΔΑ: Ω21Ρ7ΛΗ-ΣΦ6
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