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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 44/01-12-2020

Θέμα 36ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη
Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-
09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)252077/1882/27-11-
2020 πρόσκλησης,που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

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

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

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”,
και συμμετείχαν ως εξής :
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης
κ.Αριστείδης Τασιός ,ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,Βασίλειος
Σιαλμάς,Δημήτριος Αναγνωστάκης,Αναστάσιος Χρονάς και το αναπληρωματικό μέλος ,Νικόλαος
Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωνε την κα Μπατζελή.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ. Κωνσταντίνος Γαλάνης,Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού.
2.Ο κ. Ηλίας Κυρμανίδης,Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας.
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3.Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας ,Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

4.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου,Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.

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

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

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

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

9.Η κα Ζωή Κολοβού Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

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

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

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
............................................................................................................................................................

ΘΕΜΑ 36ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά με
το από 1 Οκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με την
κοινοπραξία με την επωνυμία “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ
Α.Τ.Ε.”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):207687/830/10-
11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Ο κ.Χρονάς τοποθετήθηκε λέγοντας τα παρακάτω:“Πριν αποφασίσουμε για τον ενδοδικαστικό
συμβιβασμό οφείλουμε να γνωρίζουμε για την αιτία και τις διαδικασίες ματαίωσης του έργου
“ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”,
που οδήγησαν στην απαίτηση 385.490 ευρώ, σαν αποζημίωση θετικών ζημιών της κοινοπραξίας.
Είναι χρήσιμη , επίσης, η παράθεση σχετικού αποσπάσματος πρακτικών της Οικονομικής
Επιτροπής και των όσων είχε καταγράψει ο εκπρόσωπος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, στις
23/10/2017….
« Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί γιατί δεν εξοφλήθηκε ο 3ος Λογαριασμός του έργου που
υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, ενώ και τα στοιχεία που αναγράφονται από τον ανάδοχο στην ίδια
Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα…..
Γιατί υπήρξε η συγκεκριμένη εξέλιξη. Τίνος ευθύνη είναι ; Ποιος θα πληρώσει την επιβάρυνση του
κόστους του έργου με 385.000.
Συμφωνούμε με την εισήγηση με την προϋπόθεση να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα ».
Σήμερα μας φέρνετε την συγκεκριμένη εισήγηση συμβιβασμού επαναλαμβάνοντας τα ίδια που
λέγατε τότε χωρίς ουσιαστική εξήγηση των γεγονότων….. Χωρίς να μας εξηγήσετε τι άλλαξε και
σήμερα συμβιβαζόμαστε….
Για αυτό….ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία”.
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Οι κ.κ. Αναγνωστάκης,Μπέτσιος δήλωσαν ΑΠΟΧΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

του Ιωάννη, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 186], κάτοικο Λιβαδειάς, επί της οδού
Σπυρίδωνος 3, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο
της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης συμβιβασμού με την κοινοπραξία με την επωνυμία “Ι.Δ.
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”, κατόπιν του από 1
Οκτωβρίου 2020 αιτήματος της, ήτοι αν ισχύουν οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και
εάν απαίτηση κρίνεται έγκυρη και βεβαία.

(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 1648

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Νικόλαος Μπέτσιος
Αναστάσιος Χρονάς
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