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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 15ης Δεκεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 47

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 15 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.)263552/1990/11-12-2020 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. 46/11-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετ. με
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1748899/3210 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Παπαδημητρίου]

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο:Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, Π.Ε.
Βοιωτίας.
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 5ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό
διαγωνισμό «Προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα μετά παρελκομένων», συνολικού
προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 6 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. (αριθμ. Διακήρυξης
12/110934/3857/12-6-2020) -Τμήμα 20.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο:
«Προμήθεια τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού
προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας
προς τους άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) της Π.Ε. Βοιωτίας περιόδου 2015-2016»προϋπολογισμού
162.073,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Αγράφων για την εκτέλεση του έργου τίτλο
«Διαρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – τμήματος Πνευματικού Κέντρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου
Λαμιέων, για το έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα
2014-2020» με τίτλο: «Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας»
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 620.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου
ηλεκτροφωτισμού ζώνης Λιμένα Ιτέας (Λ.Τ.Ν. Φωκίδας)»προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13ο:Εισήγηση επί των υποβληθέντων αιτιολογήσεων Οικονομικής Προσφοράς της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός
Μόρνου ποταμού » α) Έγκριση Πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού και β)ανακήρυξη
προσωρινού μειοδότη Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας
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Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου : «Επισκευή ορειβατικού
καταφυγίου Βαρδουσίων» με ανοικτό διαγωνισμό προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης : «Παράλληλα έργα
Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.–
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. - ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.»

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 1η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού
προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων
προαίρεσης 20%.

ΘΕΜΑ 18ο:Εισήγηση για τροποποίηση δρομολογίου και νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών
σχολικού έτους 2020-21, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA, των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 73.791,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, β) των όρων της 09/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων
Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA”, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό
έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 08/2020
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 2ης πρόσκλησης
υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε.
Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022 Π.Ε. Βοιωτίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
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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 23ο: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.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπάνης για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2020
στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 26ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020»

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

εφαρμογής “e-presence”, συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης
Τασιός ,ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη
Καλαντζή,Κων/νος Αποστολόπουλος,Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος,Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης,Νικόλαος Μπέτσιος, ο οποίος, αναπλήρωνε την κα Κατερίνα
Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

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

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

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

«πατρίδα μας η Στερεά»
(Μπατζελή Κατερίνα, Νίκος Μπέτσιος)

1ο Θέμα: Οδικός Χάρτης στήριξης των πολιτών από τον covid-19
Η πανδημία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Φόβος και ανασφάλεια κυριαρχεί. Ένας
συγκεκριμένος οδικός χάρτης, είναι τώρα αναγκαίος για τις επόμενες ενέργειες αντιμετώπισής
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της ώστε να αποφευχθούν νέα λάθη και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Οδικός χάρτης
που μπορεί να τύχει της ευρύτερης δυνατής στήριξης.
Σε συνέχεια των προτάσεων μας που έχουμε καταθέσει σε 4 συνεδριάσεις της ΟΕ και στο ΠΣ
και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της πανδημίας, του κλεισίματος της αγοράς αλλά και της
«ένταξης » του εμβολίου στην φαρέτρα των μέσων αντιμέτωπης της πανδημίας , προτείνουμε:

1.Πρόταση : Δομές αποκατάστασης

Πολίτες που έχουν νοσήσει με τον COVID-19, ταλαιπωρούνται -σε υψηλό ποσοστό-
από τις επιπλοκές του.

Δεν υπάρχουν οργανωμένες δημόσιες δομές αξιολόγησης και θεραπευτικής
προσέγγισης των ασθενών αυτών.

Απαιτείται επομένως συγκεκριμένο σχέδιο δομών αποκατάστασης στην
περιφέρεια με την βοήθεια διεπιστημονικής ομάδας.

Παράλληλα απαιτείται πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας,
με αιχμή τους Γενικούς Ιατρούς ώστε να καθοδηγούνται οι ασθενείς που έχουν μετά
COVID συμπτωματολογία στις αρμόδιες δομές.

2.Πρόταση : Εμβολιασμός

Πρώτο ζήτημα είναι η καμπάνια ενημέρωσης με διαφάνεια ώστε να επιτύχουμε τον
μέγιστο δυνατό και δωρεάν εμβολιασμό του πληθυσμού.

Δεύτερο δημιουργία επαρκούς αριθμού εμβολιαστικών κέντρων σε συνεργασία με 5η

ΥΠΕ και ΠΕΔ, η έγκαιρη στελέχωσή τους με εκπαιδευμένο προσωπικό και τα διαφανή
κριτήρια προτεραιότητας εμβολιασμού του πληθυσμού, ξεκινώντας από τους
υγειονομικούς και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.

Η ενίσχυση του ΕΣΥ με επαρκές προσωπικό και μέσα, η μονιμοποίηση όλου
του επικουρικού προσωπικού, όπως και η έμπρακτη αναγνώριση της μεγάλης
προσφοράς των υγειονομικών με την ένταξή τους στα βαρέα-ανθυγιεινά και τη
χορήγηση δώρου Χριστουγέννων, είναι και παραμένει επείγουσα
προτεραιότητα.

2ο Θέμα: Η ΔΑΟΚ ΠΕ Εύβοιας και η έλλειψη προσωπικού
Η Υπηρεσία ΔΑΟΚ ΠΕ Εύβοιας αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού.
Οι συνταξιοδοτήσεις και η κινητικότητα έχουν μειώσει τον αριθμό των υπαλλήλων στο 1/3.
Συγκεκριμένα στην Κάρυστο μετακινήθηκε ο μοναδικός κτηνίατρος για το Δήμο Αθηναίων
και οι λιγοστοί κτηνίατροι της Χαλκίδας ( 6 τώρα από τους 24 που υπηρετούσαν παλαιότερα)
κάθε Πέμπτη και Κυριακή καλύπτουν τα δύο σφαγεία των Στύρων και της Καρύστου.
Ένας κτηνίατρος που κανονίστηκε να προσληφθεί θα έλθει προς το τέλος του 2021 εάν δεν
προκύψουν εμπόδια.
Το Αλιβέρι έχει μία κτηνίατρο που καλύπτει την περιοχή Κύμης, Αλιβερίου, Σκύρου, 2 σφαγεία
και 100.000 αιγοπρόβατα.
Ο κτηνίατρος της Λίμνης μετακινήθηκε στην Μακεδονία πριν δύο χρόνια και έκλεισε το
κτηνιατρείοτης Λίμνης. Στο κτηνιατρείο Ψαχνών πήρε σύνταξη ο μοναδικός κτηνίατρος.
Στην Ιστιαία συνταξιοδοτήθηκε ο κτηνίατρος και δεν υπάρχει άλλος κτηνίατρος σε όλη την
περιοχή από Ψαχνά έως Ιστιαία ενώ ο μοναδικός Γεωπόνος που υπηρετούσε μετακινήθηκε στην
Λάρισα πριν δύο χρόνια.Σημειωτέον ότι τέσσερεις από τους υπηρετούντες κτηνιάτρους
συνταξιοδοτούνται το 2021.
Η Εύβοια είναι δεύτερη σε παραγωγή λευκού κρέατος στην Ελλάδα και είναι πολιτικά μεγάλο
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λάθος να μην στηρίζει τον πρωτογενή τομέα της η Περιφέρεια. Αντίστοιχα και οι άλλες ΠΕ έχουν
μία σημαντική κλαδική θέση στην αγροτική οικονομία και στον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί ο
τομέας να έχει μεταξύ των άλλων προβλημάτων και εκείνα που προκύπτουν από την αδυναμία
του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών.
Ζητούμε :

1. Η Ιστιαία εξάγει 2500 τόνους σύκα και είναι μεγάλη ανάγκη να προσληφθεί άμεσα ένας
κτηνίατροςκαι ένας γεωπόνος όπου θα καλύψουν την μεγάλη κτηνοτροφία και την
γεωργική παραγωγή με το μεγάλο εξαγωγικό εμπόριο. Και να εξετασθεί και η κατάσταση
με τις άλλες περιοχές στην βάση και των νέων προσλήψεων που έχουμε αιτηθεί προς το
Υπουργείο για την στελέχωση των υπηρεσιών.

2. Να έχουμε ενημέρωση για την κατάσταση των ΔΑΟΚ όλων των ΠΕ, των αναγκών τους
και ποιες θέσεις μπορούν να καλυφθούν από τις νέες προσλήψεις.

«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης στην οικονομική διαχείρισης.
Εκτιμάμε πως είναι πολιτικά αναγκαίο…… λίγο πριν την συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου για τον οικονομικό προϋπολογισμό και προκειμένου να συμβάλλουμε στην
ουσιαστική συζήτηση για τις αρχές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτισή του…… στην σημερινή
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής …. Ακόμη και σε ειδική συζήτηση….. να
αποσαφηνιστούν :
1. Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του λαού και του τόπου, που έχετε καταγράψει ; …
Πως τις ιεραρχείτε και με ποια κριτήρια ;
2. Αν το σύνολο των αναγκών της Περιφέρειας λήφθηκε υπόψη στην κατάρτιση του
τεχνικού προγράμματος.
3. Αν ο συζητούμενος προϋπολογισμός καλύπτει ολόκληρη την δραστηριότητα της
Περιφέρειας ή μόνο ορισμένες πλευρές της, αφήνοντας απέξω το Περιφερειακό Ταμείο, τις
Συλλογικές Αποφάσεις και την δραστηριότητα της Διαχειριστικής Αρχής.
4. Αν εξ αντικειμένου χωρούν στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό μεγάλα έργα υποδομής
που χρειάζεται η Περιφέρεια.
5. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε όσα αναγκαία έργα δεν προϋπολογίζονται ; …. Ποια
από αυτά σκέπτεστε να προωθήσετε μέσα από το Περιφερειακό Ταμείο και πως θα
εξασφαλίσετε τους αναγκαίους πόρους ;
6. Πως θεωρείτε πως θα αυξηθεί η χρηματοδότηση των έργων των Συλλογικών
Αποφάσεων, που αντικειμενικά διαπιστώνεται πως λιμνάζουν ; …….. Τι στόχους θέτετε και πως
τους επιδιώκετε ;
7. Πως προχωράει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς 2017-2020…. Τι
δυσκολίες υπήρξαν….. Τι σχέδια και απαιτήσεις είναι τεκμηριωμένες για την νέα προγραμματική
περίοδο 2021-2027 ;
8. Ποια προγράμματα της Ε.Ε σκοπεύετε να αξιοποιήσετε και πως έχει προσανατολιστεί η
Διαχειριστική Αρχή για την διεκδίκηση τους ; ….. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της
Περιφέρειας στην διαχειριστική περίοδο που διανύουμε ;
Θέτουμε αυτά τα ζητήματα όχι χάριν της δημιουργίας κάποιων εντυπώσεων, αλλά για να
καταδείξουμε την διαφορετικών μας αντιλήψεων και να ασκήσουμε πιέσεις ώστε να παρθούν
κυρίαρχα υπόψη οι ανάγκες της εργατικής – λαϊκής οικογένειας.….
Επιδιώκουμε ουσιαστική συζήτηση στα επίπεδα :
• Σχεδιασμός με βάση της λαϊκές ανάγκες ή τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης, στα πλαίσια
της φιλομονοπωλιακής – αντιλαϊκής πολιτικής της.
• Ενιαία οικονομική διαχείριση ή πολυτεμαχισμένες παρεμβάσεις, χωρίς ολοκληρωμένο
συλλογικό έλεγχο και παρακολούθηση.
• Σχέδια και προγράμματα σύμφωνα με όσα χρειάζεται ο λαός και ο τόπος ή προσαρμογή
σε όρους και προϋποθέσεις που διαμορφώνουν η Ε.Ε και τα μονοπωλιακά συμφέροντα που
εξυπηρετεί.

Ειδικότερα ζητήματα.
Θεωρούμε επίκαιρο και αναγκαίο, να ζητήσουμε από την Περιφερειακή Αρχή, να μας
ενημερώσει, για το πως παρακολουθεί και χειρίζεται το ζήτημα της αξιοποίηση του χώρου που
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διατίθεται στο πρώην στρατόπεδο Τσαλτάκη, στην πόλη της Λαμίας…. Πως σκέπτεται να
αξιοποιήσει τα 9,3 στρέμματα του διαθέτει…. Πως αντιμετωπίζει την νέα χωροθέτηση και
κατανομή που γίνεται για να διευκολυνθεί η παραχώρηση του δικαστικού μεγάρου σε ΣΔΙΤ, όταν
χρειάζεται να αλλάξει για αυτό ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός….. Πως συνεργάζεται με τον
Δήμο για αυτό το θέμα και πως αντιμετώπισαν την παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών
υπερ της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα…. Πως βλέπει την παραχώρηση δημόσιας
περιουσίας σε ιδιώτη….

******************
Υπενθυμίζουμε πως αρκετοί αγρότες της Κωπαΐδας περιμένουν να τους δοθεί η δυνατότητα να
ρυθμίσουν τα χρέη τους από τέλη άρδευσης και να τους δοθεί η δυνατότητα να πάρουν «
βεβαίωση ρύθμισης » για να μην χάσουν άλλα δικαιώματα και δυνατότητες.
Το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με όσα συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, πρέπει να έλθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης, προκειμένου να κερδηθεί
χρόνος και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις….

Ο κ. Μπέτσιος πριν την έναρξη της συζήτησης επεσήμανε “θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη
μου και τα συλλυπητήρια μου για το χαμό του διευθυντή της Β΄θμιας εκπαίδευσης της Φθιώτιδας
του κ.Αργυρόπουλου. Ο κ. Αργυρόπουλος κατέληξε προχθές μετά από πολυήμερη μάχη με τον
κορωνοϊό. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε για χρόνια ως καθηγητής ,ως σχολικός σύμβουλος
και από τον Αύγουστο είχε αναλάβει χρέη διευθυντή Β΄θμιας εκπαίδευσης.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε : “θα ήθελα να επισημάνω ότι στην συνεδρίαση που έγινε, της ΕΝΠΕ ,
ξανατέθηκαν από εμένα τα ζητήματα των Υπε και των ΜΕΘ που πρέπει να δημιουργηθούν
καθώς και οι ελλείψεις του νοσηλευτικού προσωπικού , θέματα που τα βρίσκουμε πάντα
μπροστά μας γιατί δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Είναι ζητήματα που απασχολούν όλα τα
νοσοκομεία της περιφέρειας μας. Οφείλω να πω ότι δόθηκε μια μάχη στην ΕΝΠΕ ,όπου μαζί με
τον κ.Περιφερειάρχη προσπαθήσαμε να αλλάξει το καθεστώς που αφορά την κατανομή των
χρημάτων. Γνωρίζετε όλοι ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν ριγμένη στη κατανομή
χρημάτων δεδομένου της βιομηχανικής περιοχής στο Σχηματάρι που ανέβαζε το ΑΕΠ της
Περιφέρειας. Εκεί δόθηκε μια μάχη γιατί έπρεπε αυτό να αλλάξει.”

Η κα Καλαντζή επεσήμανε: “Επειδή ζούμε και ενόψει Χριστουγέννων μέρες αγάπης και
προσφοράς θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ το κόμμα του κ. Χρονά και συγκεκριμένα τον
Βουλευτή τον κ.Λαμπρούλη ο οποίος έδειξε μεγάλο εθελοντισμό, ζήτησε την απαλλαγή του από
τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής προκειμένου να στηρίξει το Νοσοκομείο Λάρισας ως
ιατρός-πνευμονολόγος , και μετά ακολούθησαν ο κ. Κέλλας και ο κ.Μπλούχος από την ΝΔ ,
σκόνταψαν όμως σε κενό του νόμου που θέλει συγκεκριμένη τροπολογία για να μπορούν να
προσφέρουν στο τόπο τους οι βουλευτές. Πραγματικά τέτοιους βουλευτές θέλουμε να έχουμε.
Ευχαριστώ.”

Ο κ. Βουρδάνος αναφερόμενος στο 2ο θέμα που κατέθεσε η “πατρίδα μας η Στερεά”σχετικά με
την έλλειψη προσωπικού τόνισε: “δυστυχώς σε όλο το δημόσιο τομέα και παράλληλα με την
αλλαγή του συνταξιοδοτικού νόμου είχαμε ως αποτέλεσμα την μεγάλη φυγή πάρα πολλών
υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα κενά στις
υπηρεσίες. Στην Εύβοια υπήρχαν σε κάθε Δήμο γραφεία γεωργίας και κτηνοτροφίας τα οποία
ήταν επανδρωμένα και ήταν σε αμεσότητα με τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο και η δουλειά τους
ήταν πάρα πολύ καλή και αποτελεσματική . Οι διάφορες προσπάθειες που έγιναν μετά το 2010
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις όπως η κινητικότητα, δυστυχώς δεν έδωσαν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και μπορώ να πω προσωπικά ότι δημιουργήθηκαν προβλήματα στο ότι η
μετακίνηση και η κινητικότητα του υπαλλήλου γινόταν χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αιρετού,
του Αντιπεριφερειάρχη. Υπήρχε μεγάλη φυγή των υπαλλήλων προς άλλες υπηρεσίες . Σε
επίπεδο Ευβοίας παρόλο που το 2018 και το 2019 ζητήθηκαν αντίστοιχες ειδικότητες
γεωτεχνικών , δυστυχώς δεν ήρθε κανένας. Το 2020 ζητήθηκαν 5 και εγκρίθηκαν 3. Το 2021
ζητήσαμε 4 και εγκρίθηκε 1. Άποψη μου είναι , το έχουμε θέσει άλλωστε και σε επίπεδο
υπουργείου ανάπτυξης, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, το
θέμα να τεθεί επίσης σε επίπεδο ΕΝΠΕ και από εκεί να προωθηθεί μέσω άλλων υπουργείων
αγροτικής ανάπτυξης, εσωτερικών, ώστε να καλυφθούν νευραλγικές θέσεις.Θα πρέπει να πάμε
σε άμεσες προσλήψεις διότι την επόμενη πενταετία το πρόβλημα θα διογκώνεται παρά θα
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μικραίνει.”

Ο Προεδρεύων δήλωσε : “θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Ο.Ε. για το θέμα του
εμβολιασμού ότι προχωράει , θεωρώ ότι σε ένα μήνα τα εμβολιαστικά κέντρα θα έχουν στηθεί και
θα είναι λειτουργικά και με την εισαγωγή των εμβολίων θα γίνει και ο εμβολιασμός . Η φιλοσοφία
είναι σε κάθε κέντρο να υπάρχει γενικός ιατρός, παρουσία του οποίου να γίνεται το εμβόλιο.
Εμβολιαστικά κέντρα θα είναι σε κάθε περίπτωση τα νοσοκομεία των περιοχών, τα κέντρα υγείας
και τα αγροτικά ιατρεία.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε: “για το θέμα του εμβολιασμού , εξαρτάται από ποιο εμβόλιο θα είναι και
καταρχάς αν υπάρχουν οι συνθήκες φύλαξης του εμβολίου , γιατί αν είναι το εμβόλιο της Pfizer
που οι συνθήκες φύλαξής του είναι -80 βαθμούς , θα πρέπει να υπάρξουν και οι αντίστοιχες
υποδομές , δηλαδή ένα αγροτικό ιατρείο δεν έχει την υποδομή αυτή.Θα ήθελα να το συζητήσουμε
αυτό. Πως είναι ο σχεδιασμός και πως προβλέπεται να γίνει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. “

Στη συνέχεια ο κ. Χρονάς αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα στις ανωτέρω τοποθετήσεις της
Παράταξης του.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “ Θα ήθελα κάνω μια συνολική τοποθέτηση για όλα τα θέματα.
Σε ότι αφορά τα θέματα, που ετέθησαν από την παράταξη, « η πατρίδα μας η Στερεά», ειδικά για
τον οδικό χάρτη στήριξης των πολιτών εν μέσω πανδημίας covid 19 και τις συμπληρωματικές
τοποθετήσεις που έγιναν τόσο από τον κ.Δούρο όσο και από κ. Χρονά, μας βρίσκουν κι εμάς
σύμφωνους.
Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ως μέλη του Π.Σ. αλλά και ως μέλη της Ο.Ε. το σχεδιασμό της
5ης ΥΠΕ, για το πώς θα θωρακίσουμε την περιφέρεια και πως θα προχωρήσουμε στο επόμενο
στάδιο, που είναι ο εμβολιασμός των συμπατριωτών μας.
Σε ότι αφορά τα ερωτήματα του προϋπολογισμού είναι εύστοχη η παράθεση αυτών των
ερωτημάτων. Οι απαντήσεις θα βοηθήσουν να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, για την πορεία της
Στερεάς Ελλάδας και σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής αλλά και σε επίπεδο οικονομικών
μεγεθών.
Η παράταξη μας έχει επισημάνει ότι στον τελευταίο προϋπολογισμό, οι περικοπές στην τοπική
αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Κατά τη γνώμη μας, δεν έχετε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Σε ότι αφορά την Κωπαϊδα, το κουβεντιάσαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. με την
παρουσία του περιφερειάρχη και ειπώθηκε ότι θα βρεθεί κάποια λύση και κλείνω με το
στρατόπεδο Τσαλτάκη.
Εμείς ως παράταξη, μέσω του περιφερειακού μας συμβούλου Γιώργου Σκούρα, είχαμε καταθέσει
επίκαιρη ερώτηση στις 17 Οκτωβρίου του 2019, με θέμα το κτίριο της πρώην Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.
Την καταθέτω στα πρακτικά για όση αξία έχει.
« Η συγκεκριμένη ερώτησή μου αποτελεί ίσως την τελευταία προσπάθεια που γίνεται, για να μην
χαθεί οριστικά από την κυριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το κτήριο του Νομαρχιακού Μεγάρου που βρίσκεται στην
πλατεία Ελευθερίας, στη γωνία με την οδό Υψηλάντη
1. Παραλείψεις και άστοχοι χειρισμοί των προηγούμενων ετών οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.
Αιτία, η μη κατασκευή του Διοικητηρίου στο στρατόπεδο «Τσαλτάκη», ενός πολύ μεγάλου έργου
που επί δεκαετίες αποτελούσε πάγιο αίτημα της Λαμίας, της Φθιώτιδας και όλης της Περιφέρειας.
Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες για την υλοποίηση του έργου άρχισαν πριν τις 13 Νοεμβρίου
του 2006 όπου αποφασίστηκε η κατασκευή του νέου σύγχρονου και λειτουργικού Διοικητηρίου με
την διαδικασία ΣΔΙΤ. Το Διοικητήριο θα κατασκευάζονταν σε μια έκταση 43.675,65μ2 η οποία θα
παραχωρούνταν από το Υπ. Οικονομικών και τον Δήμο Λαμίας. Σε αυτό θα στεγάζονταν οι
υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, οι υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και άλλων υπηρεσιών όπως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επιπλέον προβλέπονταν να κατασκευαστούν: Συνεδριακό Κέντρο, Εκθεσιακός Χώρος, Εμπορικό
Κέντρο και υπαίθριος χώρος στάθμευσης. Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων
θα ήταν 12.200μ2, εκ των οποίων τα 5.500μ2 θα αφορούσαν το Διοικητήριο και τα άλλα τα
υπόλοιπα κτήρια. Το καταρχήν συνολικό κόστος μαζί με τις υπαίθριες διαμορφώσεις
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προϋπολογίζονταν στα 9.250.000€ και η όλη κατασκευή θα γινόταν με την διαδικασία της
αυτοχρηματοδότησης.
Ως χώρος κατασκευής του νέου Διοικητηρίου επιλέχθηκε το πρώην στρατόπεδο «Τσαλτάκη»
στην νότια πλευρά της Λαμίας σε μια έκταση που ήταν στην ιδιοκτησία του Υπ. Οικονομικών και
του Δήμου Λαμίας. Έτσι η Ν.Α.Φ. προχώρησε σε μια επιζήμια συμφωνία μαζί τους, για
ανταλλαγή ακινήτων η οποία προέβλεπε τα παρακάτω:
1)Το υπ. Οικονομικών να παραχωρήσει έκταση περίπου τριάντα στρεμμάτων (29.794,75μ2)
ζητώντας ως αντάλλαγμα το κτήριο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκτάσεως
1.213,364μ2 μετά κτισμάτων 766,30μ2 που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντη 1 στη πλατεία
Ελευθερίας. Περαιτέρω ζήτησε άμεσα από την ΝΑΦ να προχωρήσει σε άρση της μεταγραφής
του συγκεκριμένου ακινήτου της, από την μερίδα της, στο Υποθηκοφυλακείο Λαμίας.
2) Ο Δήμος Λαμίας να παραχωρήσει έκταση περίπου δέκα τεσσάρων στρεμμάτων (13.880,60μ2)
ζητώντας ως αντάλλαγμα να πάρει α) το παραπάνω κτήριο της πρώην Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας από το υπ. Οικονομικών και επιπλέον β) έκταση 8 (οκτώ) περίπου
στρεμμάτων εντός του οποίου υφίσταται ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η Δ/νση Εγγείων
Βελτιώσεων στην οδό Παπαποστόλου (πρώην Υ.Ε.Β.).
Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω το Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών απαιτεί από την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας αλλά και τον Δήμο Λαμίας να ληφθούν και αντίστοιχες
αποφάσεις των συμβουλίων τους.
Στις 11 Μαρτίου 2008 με την υπ. αριθμ. 1072320/5151/Α0010/ΠΕ απόφαση του υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών παραχωρήθηκε δωρεάν από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας
Περιουσίας στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, έκταση 29.794,75μ2 (που βρίσκεται στο
πρώην στρατόπεδο «Τσαλτάκη») με σκοπό την ανέγερση του Διοικητηρίου Λαμίας για την
στέγαση των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας και της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. Η παραχώρηση γίνεται με τους εξής όρους: α) την πραγματοποίηση του
παραπάνω σκοπού εντός της 5ετίας από την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης και β) την μη
μεταβίβαση σε τρίτους του πιο πάνω ακινήτου. Η μη τήρηση των πιο πάνω όρων συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο
δημόσιο.
Την ίδια ημερομηνία το υπ. Οικονομικών, εκδίδει την 1001255/168/Α0010/2008 απόφαση, περί
παραχώρησης δωρεάν και κατά κυριότητα στον Δήμο Λαμίας του ακινήτου της Νομαρχίας
Φθιώτιδας, εκτάσεως 1.213,364μ2 μετά κτισμάτων 766,30μ2 που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντη 1,
με σκοπό την στέγαση των οργάνων και των υπηρεσιών του.
Η παραχώρηση γίνεται με τους εξής όρους: α) την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού και
β) τη μη μεταβίβαση σε τρίτους του πιο πάνω ακινήτου. Η μη τήρηση των πιο πάνω όρων
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του
ακινήτου στο δημόσιο.
Στις 14 Απριλίου 2008 συντάσσεται το υπ. αριθμ. 14460 συμβόλαιο δωρεάς από τον Δήμο
Λαμίας στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας μιας έκτασης 13.880,60μ2 στο στρατόπεδο
«Τσαλτάκη».
Στις 18-08-2014 η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπ. Οικονομικών απέστειλε το υπ.
αριθμ. Δ10Α0009975/2312/ΕΞ2014 έγγραφο της, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
ενημερώνοντας ότι θα προχωρήσει σε ανάκληση της ανωτέρω παραχώρησης (των 29.794,75μ2)
λόγω μη τήρησης των όρων και συγκεκριμένα της μη ανέγερσης του διοικητηρίου εντός της
5ετίας.
Στις 30-12-2015 η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας με την υπ. αριθμ.
ΔΔΠ/Β0002679/0230Β (ΑΔΑ:7ΩΤΗΗ-81Ψ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
προχώρησε σε ανάκληση της ανωτέρω παραχώρησης προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Φθιώτιδας (των 29.794,75μ2) με την διευκρίνιση ότι η παρούσα απόφαση αποτελεί τίτλο δεκτικό
μεταγραφής.
Στις 17-3-2016 η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας με την υπ. αριθμ. ΔΔΠ0004673/0377Β΄
(ΑΔΑ:7ΣΦ7Η-Ν77) απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, προχώρησε σε
ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης προς τον Δήμο Λαμίας, του ακινήτου, εκτάσεως
1.213,364μ2 μετά κτισμάτων 766,30μ2 που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντη 1, (κτήριο της
Νομαρχίας) λόγω μη εγκατάστασης των οργάνων και των υπηρεσιών του (Δήμου), με την
διευκρίνιση ότι η παρούσα απόφαση αποτελεί τίτλο κυριότητας που μεταγράφεται, και κοινοποιεί
την παρούσα στη Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ώστε
να μεριμνήσει για την παραλαβή του εν λόγω ακινήτου, υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο
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παράδοσης και παραλαβής.
Τον Ιούλιο του 2019 η Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας επιχείρησε να δηλώσει το συγκεκριμένο
ακίνητο μαζί με άλλα στο Εθνικό Κτηματολόγιο, όμως ο φάκελος ο οποίος είχε αποσταλεί
ταχυδρομικά επιστράφηκε λόγω έλλειψης συμβολαίων, αποφάσεων και άλλων παραστατικών.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω:
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ο κ. Περιφερειάρχης και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης:
1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει μετά τις 18-8-2014 για την διάσωση αλλά και την
επιστροφή στην κυριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του κτηρίου της πρώην
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας;
2. Επειδή οι ανάγκες για στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας είναι μεγάλες,
σκοπεύετε να επανεξετάσετε το αίτημα για ανέγερση του νέου Διοικητηρίου; Σας γνωρίζω ότι
υπάρχει μελέτη ή οποία έχει στοιχίσει στην Περιφέρεια περίπου 1.200.000 ευρώ και είχε
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της κατασκευής.
3. Υπάρχει περίπτωση η Π.Ε. Φθιώτιδας να υποβάλλει αίτηση για την εκ νέου δωρεάν
παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης των 29.794,75μ2, από το Υπ. Οικονομικών.”

Σχετικά με την τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης και τα θέματα που έθεσε, ο κ.
Μπέτσιος ανέφερε:

1. Έχουμε επισημάνει κατ΄ επανάληψη ως παράταξη και δια της επικεφαλής, ότι δεν έχουμε
πλήρη ενημέρωση για όλο το φάσμα των οικονομικών δράσεων της περιφέρειας.
Απουσιάζει η οικονομική δραστηριότητα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης το οποίο
διαχειρίζεται ένα σημαντικό μέρος του συνολικού π/υ της περιφέρειας. Πρόβλημα επίσης
υπάρχει σχετικά με την ενημέρωσή μας για τις συλλογικές συμβάσεις και τη λειτουργία της
Διαχειριστικής Αρχής. Την αυτοδιοικητική περίοδο 2011-2014 η τότε προϊσταμένη της Δ.Α.
κ. Παπαθανασίου παραβρίσκονταν στις συνεδριάσεις του Π.Σ. 3-4 φορές το χρόνο και
ενημέρωνε για την πορεία του ΕΣΠΑ. Πότε επιτέλους θα δούμε το σημερινό προϊστάμενο
να έρχεται στο Π.Σ. για να ενημερώσει;
κ. Αντιπεριφερειάρχα είναι στις προθέσεις σας;
Α. Ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής να παραστεί και να ενημερώσει το Π.Σ για
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του
οργάνου;
Β. Να κάνετε ένα απολογισμό για το ΕΣΠΑ; ( Έργα, απορροφήσεις, πληρωμές) τώρα
που το πρόγραμμα βαίνει προς το τέλος του;
Γ. Δεν έχουμε επίσης καμιά ενημέρωση για τον προγραμματισμό για το νέο ΕΣΠΑ της
περιόδου 2021-2027. Είναι επιβεβλημένο να γίνει. Θα προκαλέσετε μια τέτοια συζήτηση;

2. Σχετικά με το θέμα του στρατοπέδου του Τσαλτάκη και την ανέγερση διοικητηρίου για τις
ανάγκες της ΠΣτΕ.

 Η μελέτη για την ανέγερση διοικητηρίου για τις ανάγκες της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας εκπονήθηκε τη δεκαετία του 1990.

 Το 2006 με αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας και του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων αποφασίστηκε η ανταλλαγή του κτιρίου της πλατείας
Ελευθερίας που ανήκε στην τότε Ν.Α. Φθιώτιδας με έκταση 12 στρεμμάτων που
ανήκαν στην ιδιοκτησία του Δήμου Λαμιέων. Το μεν κτίριο, ως νεοκλασικό και στολίδι
για την πόλη θα στέγαζε το Δημαρχείο, η δε έκταση των 12 στρεμμάτων θα
χρησιμοποιούνταν για έργα περιβάλλοντος χώρου στο υπό ανέγερση διοικητήριο. Το
διοικητήριο θα κατασκευαζόταν σε έκταση 30 στρ. που ήδη είχαν παραχωρηθεί στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από το Υπουργείο Οικονομικών το 2008.

 Το 2009 με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου αποφασίστηκε η κατασκευή του
διοικητηρίου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. Αυτό μάλιστα θα γινόταν σε συνεργασία και από
κοινού με τη Ν.Α. Αχαίας, αφού και αυτή προγραμμάτιζε ανέγερση διοικητηρίου μέσω
της ίδιας μεθόδου ΣΔΙΤ.

 Τα έργα ΣΔΙΤ λόγω της οικονομικής κρίσης δεν προχώρησαν
 Τον Απρίλη του 2014 το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην

κατασκευή του εν λόγω έργου μέσω του ΤΑΑ ( Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης) του ΠΕΠ
Θεσσαλίας-Ηπείρου-Στερεάς Ελλάδας και του προγράμματος Jessica. Το έργο είχε
π/υ, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καθώς και τεχνική ωριμότητα.
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 Από το 2015 η νέα περιφερειακή αρχή προσανατολίστηκε προς τη ΜΕΡΥΠ για να
χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο χώρο για τη στέγαση της Περιφέρειας. Θετική
ενέργεια, αλλά ο συγκεκριμένος χώρος δεν επαρκεί για διοικητήριο. Σήμερα οι
περισσότερες των υπηρεσιών της περιφέρειας είναι διασκορπισμένες σε διάφορα
σημεία της πόλης

 Μετά τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής ερωτήματα
Α. Πόσα στρέμματα του στρατοπέδου Τσαλτάκη ανήκουν σήμερα στην ΠΣτΕ;
Β. Το κτίριο που στεγάζεται σήμερα η Αντιπεριφέρεια Φθιώτιδας εξακολουθεί να είναι
περιουσιακό στοιχείο της περιφέρειας ή περιήλθε στην κυριότητα άλλου φορέα (Υπουργείο
Οικονομικών)
Προτείνω να διορίσουμε δικηγόρο για να τα ξεδιαλύνει και να ενημερώσει σχετικά το Π.Σ

Ο κ Δούρος δήλωσε: “Δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια ενημέρωση ; Δεν έχουμε γνώση
ως παράταξη για τα προηγούμενα νομαρχιακά και περιφερειακά συμβούλια.”

Ο Προεδρεύων ανέφερε για τα ερωτήματα της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” :
Για το ερώτημα 1 σε όλες τις περιφερειακές ενότητες υπάρχει το σύνολο των αναγκών αλλά και
των νέων καταγεγραμμένων έργων και ανάλογα την δυνατότητα κάποια έργα αντιμετωπίζονται ,
υπάρχει δηλαδή μια δεξαμενή αναγκών τα οποία, είτε μέσω του εθνικού προγράμματος , είτε σε
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες.
Για το ερώτημα 2 εννοείτε ότι δεν υπάρχει πληρωμή χωρίς να είναι εγγεγραμμένη στον
προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε μεθαύριο για το έτος αναφοράς. Όπως είχα πει και την
προηγούμενη φορά οι συλλογικές αποφάσεις και ο τρόπος χρηματοδότησης τους είναι σε ετήσια
βάση άρα στον προϋπολογισμό μας αναφέρετε η εκτίμηση των πληρωμών για το έτος αναφοράς.
Το ίδιο και για το περιφερειακό ταμείο. Το περιφερειακό ταμείο δεν χειρίζεται διαφορετικό
προϋπολογισμό , πληρωμές κάνει για λογαριασμό μας.
Για το ερώτημα 3 τα πολύ μεγάλα έργα εξ αντικειμένου δεν χωρούν στον προϋπολογισμό της
περιφέρειας γιατί είναι αρμοδιότητες του υπουργείου υποδομών, αυτά τα μεγάλα έργα που
έχουμε μελετήσει είτε από μόνοι μας είτε με το υπουργείο υποδομών στοχεύουμε να τα βάλουμε
είτε στο καινούργιο ΕΣΠΑ είτε στο ταμείο ανάκαμψης .
Για το ερώτημα 4 τα βασικά εργαλεία για την επόμενη περίοδο είναι το ταμείο ανάκαμψης και το
καινούργιο ΕΣΠΑ
Για το ερώτημα 6 υπάρχουν χρονιές που οι συλλογικές αποφάσεις δεν είχαν πολλές
χρηματοδοτήσεις υπάρχουν και κατανομές που ξεπέρασαν τα 40 εκ . και μπορέσαμε να
επιταχύνουμε την υλοποίηση των έργων. Φέτος θα δούμε πως θα κλείσει ο Δεκέμβριος. Στην
καινούργια περίοδο περνάνε στο ΠΠΑ, το οποίο ουσιαστικά βάση της δομής του αλλάζει τον
τρόπο λειτουργίας του Εθνικού ΠΔΕ αλλά εξασφαλίζει κάποιες χρηματοδοτήσεις σε ετήσια βάση
που θα μας βοηθήσει αρκετά στο να προχωρήσουν γρήγορα τα υπάρχοντα έργα αλλά και νέα
έργα μεσαίου προϋπολογισμού
Για το ερώτημα 7 σε αυτό πρέπει να έχουμε από την διαχειριστική μια ενημέρωση. Σε ετήσια
βάση βέβαια καλούνται τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης για την εξέταση της πορείας του
προγράμματος η οποία γίνεται δημόσια με την παρουσία και της Περιφέρειας. Σωστό είναι και
αυτό που είπε ο κ.Μπέτσιος το Π.Σ να έχει μια εικόνα. Για την υλοποίηση ισχύει ο κανόνας ν+2,
ν+3 όπου ν το έτος, δηλαδή θα μας απασχολήσει μέχρι το 2022 τουλάχιστον κάποιες φορές ια
πληρωμές. Τα πρώτα βήματα για την διαβούλευση έχουν ξεκινήσει για το νέο ΕΣΠΑ .
Το ερώτημα 8 θα το δούμε είναι συνδυασμός με το 7 , αυτά σε τίτλους για να μπορέσουμε να
περάσουμε και στα θέματα .

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 46/11-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 46/11-12-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1709
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετ. με
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1748899/3210 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)230364/912/08-
12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά κατάληψη χώρου, που είναι στην αρμοδιότητα και τον έλεγχο
της Περιφέρειας για επαγγελματική χρήση…..
Δεν έχουμε αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου για την αντιμετώπιση της προσφυγής του
ενδιαφερομένου …… Όχι για το θέμα της αρμοδιότητας, που είναι αποσαφηνισμένο, όπως
φαίνεται και στο εισηγητικό σημείωμα της υπηρεσίας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ήλια
Βενετσάνη του Παύλου, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Επ. Φιλοθέου 5, 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 την αρμοδιότητα της τελευταίας επί της
απαλλοτριωμένης ζώνης, του νομικού πλασίου που την καθορίζει και συνεπώς της δυνατότητας
να προβεί σε ενέργειες ικανοποιώντας ή απορρίπτοντας τα αιτήματα των ενδιαφερομένων.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρου δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 400 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 496 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 τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι
ποσό 320 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 400 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1710

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Παπαδημητρίου]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Οικ.)260402/1142/08-12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά πρόστιμο για χρήση νοθευμένου πετρελαίου…. Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Μαρία
Καλομοίρη του Σπυρίδωνος, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 207], κάτοικο Λιβαδειάς,
επί της οδού Φίλωνος 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 21ης Ιανουαρίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 15 Οκτωβρίου 2013 Προσφυγή του Ιωάννη Παπαδημητρίου, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση
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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 389 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 93,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 482,36 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 389 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1711

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο:Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261083/6812/09-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Οι συγκεκριμένες ανάγκες που επιχειρείται να καλυφθούν είναι πάγιες και
απαιτούν μόνιμο προσωπικό…. Υποκριτική είναι η επίκληση έκτακτων αναγκών και πολύ
περισσότερο της πανδημίας.
Επειδή δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε αυτή την λογική κάλυψης των αναγκών της Περιφέρειας σε
προσωπικό…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….

Αντιπροτείνουμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με πλήρη δικαιώματα…. Αυτό
επιβάλλει η σημερινή σύνθεση του Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Βοιωτίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στην Π.Ε Βοιωτίας,
ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1712

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 5ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 241268/2591/09-12-
2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε:

1. Θεωρούμε πολιτικά απαράδεκτο να υποκαθιστούμε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στην
υποχρέωση του να εξοπλίζει επαρκώς τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του.

2. Οι υπολογιστές της Περιφέρειας άλλαξαν γιατί δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν
λειτουργικά, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής…. Σήμερα, λέτε πως
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλη υπηρεσία.

Με αυτή την λογική…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….. και ζητάμε να επαναφέρετε στην
Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση την απόφαση της Επιτροπής που γνωμοδότησε για την
αντικατάσταση των υπολογιστών, που δεν πρέπει να εξετάζονται συνολικά σαν αριθμός, αλλά
σαν υλικά θέσεως.

Ο Προεδρεύων δήλωσε: “Ενημερώνω ότι οι υπολογιστές που αντικαταστάθηκαν είναι παλιοί
υπολογιστές έχουν παραμείνει από αγορές 2009,2010,2011 . Όλοι έχουμε προβεί κατά την
τελευταία τετραετία , πενταετία σε αντικατάσταση εξοπλισμού με αποτέλεσμα να υπάρχουν
υπολογιστές παλαιότερης τεχνολογίας που είναι χρήσιμοι σε υπηρεσίες που δεν έχουν
εκτεταμένες πιθανώς ανάγκες όπως εμείς σε κάποια κρίσιμα σημεία που θέλουμε βάση
δεδομένων κτλ. Αλλά καταλαβαίνω και τις παρατηρήσεις που βάζετε.”

Ο κ. Χρονάς τόνισε : “Αφού αλλάζετε που αλλάζετε τους υπολογιστές στην περιφέρεια και
τους εκσυγχρονίζετε αλλάξτε παρακαλώ και τους υπολογιστές που έχετε παραχωρήσει στις
παρατάξεις και που δεν λειτουργούν πρόσφορα , ούτε για στοιχειώδης λειτουργίες. Φροντίστε το
πολιτικό κομμάτι των παρατάξεων που πρέπει να έχουν μια υποστήριξη και μην υποκαθιστάτε το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.”

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε : “Με αφορμή αυτά που ανέφερε ο κ. Χρονάς για τους Η/Υ, θέτω το
θέμα των γραφείων, επί της οδού Κύπρου που στεγάζονται οι παρατάξεις του Π.Σ. Ο
ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος, το ιντερνετ λειτουργεί με δυσκολία, ο Η/Υ που
έχει παραχωρηθεί στην παράταξή μας δεν λειτουργεί, λόγω παλαιότητας, Εκτός αυτού, δεν
υπάρχει θέρμανση , οι διακόπτες που ανοίγουν τα φώτα είναι προβληματικοί, και κινδυνεύουμε
με ηλεκτροπληξία. Κ. Τασιέ, θα σας παρακαλούσα να επισκεφτείτε το χώρο για να διαμορφώσετε
ιδία αντίληψη. Υποχρεώστε τον ιδιοκτήτη να προβεί στις απαιτούμενες επισκευές, χορηγείστε
σύγχρονο εξοπλισμό ή ξενοικιάστε το κτίριο για να επωφεληθεί η περιφέρεια τα ενοίκια που
καταβάλει.

Ο κ. Σιαλμάς τόνισε: “Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία στο τομέα αυτό έχει προχωρήσει πολύ. Σε
λίγο χρονικό διάστημα οι Η/Υ δεν έχουν την ίδια χρησιμότητα και τεχνολογική σχέση με το
σήμερα. Καλώς αλλάζουμε τους υπολογιστές , αλλά υπάρχουν προηγούμενοι που είναι σε πάρα
πολύ καλή κατάσταση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού, καλά κάνουμε και τους
δίνουμε σε κάποιες υπηρεσίες όπως στην ασφάλεια. Και οι παρατάξεις έχουνε την ανάγκη για
καλύτερους υπολογιστές ώστε να συμβάλλουμε καλύτερα στην λειτουργία της περιφέρειας. Για
αυτό θα πρέπει να αλλάξουν και εκεί.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Παραχωρεί κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), τα παρακάτω είδη της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ H/Y

1
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑΣ

Πέντε (5) Υπολογιστές με
αντίστοιχες οθόνες, πληκτρολόγια και
ποντίκια
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1713
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό
διαγωνισμό «Προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα μετά παρελκομένων», συνολικού
προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.259447/4438/07-
12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/01-12-2020 (ολοκληρώθηκε 7-12-2020) της επιτροπής
Διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστιχοφόρου
εκσκαφέα μετά παρελκομένων», συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.
2.Αποδέχεται ως προσωρινό μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού την εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , του οποίου η προσφορά κρίνεται επαρκής και οικονομικότερη
(241.800,00 € με Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1714

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 6 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τη «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. (αριθμ. Διακήρυξης
12/110934/3857/12-6-2020) -Τμήμα 20.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261219/7664/09-12-
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. 6/7-12-2020 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 Φθιωτιδα», προϋπολογισμού 258.818,70€ με Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα προσωρινού μειοδότη για το
τμήμα 20, την εταιρεία “BRINX A.E.”, που υποβλήθηκαν στον εν θέματι διαγωνισμό.
2. Κατακυρώνει τον εν λόγω ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για το τμήμα 20 στην
εταιρεία “BRIΝX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, η οποία προσέφερε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι ποσού 27.898,74€ με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1715

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο:
«Προμήθεια τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού
προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας
προς τους άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) της Π.Ε. Βοιωτίας περιόδου 2015-2016»προϋπολογισμού
162.073,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 258777/6767/08-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Το πρόγραμμα Τ.Ε.Β.Α είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την διανομή τροφίμων
και ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε όσους έχουν ανάγκη…. Γίνεται ακόμη χρησιμότερο αυτή
την περίοδο με την lock down και την αύξηση της ανεργίας και της ανέχειας…..
Έχοντας διαφορετική αντίληψη :
• για τα κριτήρια και τις διαδικασίες κατάρτισης του πίνακα των ωφελούμενων
• για την εμπλοκή ΜΚΟ, ιδιωτικών συμβουλευτικών γραφείων και της εκκλησίας για την
διανομή των τροφίμων.
Επειδή θεωρούμε ως η προμήθεια των αναγκαίων τροφίμων θα μπορούσε να γίνει με
διαφορετικό τρόπο πιο αποτελεσματικά……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, που δείχνει διαφορετική λογική και προσανατολισμό από αυτόν
της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει:
α)Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΤΗΣ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016»

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 162.073,64 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 140.175,70 €
ΦΠΑ : 21.897,94 €) και αφορά τα υποέργα:
 Υποέργο 3 «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 120.645,24€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)
 Υποέργο 4 «ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού

41.428,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους
(ΤΕΒΑ)
Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωδ. ΣΑΕ 0938 .
Η δημόσια δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο Π.Δ.Ε με ενάριθμο 2016ΣΕ09380013

Η σχετική πίστωση του εν λόγω Π/Υ θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα-ΚΑΕ: 02.071.9475 και
διαμορφώνεται ως εξής:

 για το έτος 2020 ποσού ευρώ 500,00 €
 για το έτος 2021 ποσού ευρώ 161.573,64 €

β) Τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ και τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της
ΠΣτΕ ως υπηρεσία επίβλεψης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
4) Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα
με το άρθρο 221 «περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚΑ Α΄147) για την ανάδειξη αναδόχου/χων του έργου με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΤΗΣ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016» ως εξής:

1. Μαρία Μεταξά, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του
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τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Δ//νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Βοιωτίας

2. Την Λιζέτα Τσιφτή, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, υπάλληλο της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βοιωτίας

3. Τον Δημήτριο Μπαρκώση, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄,
υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων, είναι άμισθη και θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιών και θα έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1716

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο κ. Αναγνωστάκης για τα θέματα 9 και 10 επέμεινε στην πάγια θέση του να παραπεμφθούν
στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Μπέτσιος για τα θέματα 9 και 10 επεσήμανε: “Προτείνουμε να παραπεμφθούν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν συζητηθούν σήμερα ψηφίζουμε ΥΠΕΡ.”

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Αγράφων για την εκτέλεση του έργου τίτλο
«Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – τμήματος Πνευματικού Κέντρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 237921/2265/09-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών της
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και
αναφέρει τα κάτωθι:

Σχετ.: α. Το 2ο/6-11-2020 ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.
β. Την ορθή επανάληψη του με αρ. πρωτ. 237733/3440/10-11-2020 έγγραφου της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 Το έργο του θέματος, εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ766 με ΚΑ 2017ΕΠ76600001 και

προϋπολογισμό 706.088,00 €. Περιλαμβάνει τα υποέργα:
- ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ.
-ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ»

 Στις 10-10-2017 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων, αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. Η διάρκεια της
προγραμματικής σύμβασης είναι σαράντα (40) μήνες. Στο άρθρο 10 της
προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η τροποποίησή της μετά από και την
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε το 2ο/6-11-
2020 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο:
- στις 1/3/2019 υπογράφηκε η εκτελεστική σύμβαση (αρ. Πρωτ. 1991/1-3-2019 ).
- με το αρ. πρωτ. 4230/22-4-2019 έγγραφο - ειδική διαταγή της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου Αγράφων έγινε διακοπή των εργασιών του έργου από 1-5-2019 δηλαδή μετά το
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πέρας εξήντα (60) ημερών από την έναρξη των εργασιών του έργου. Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ήταν τετρακόσιες πενήντα (450) ημέρες.
- Στις 26-9-2019 έγινε εξώδικη αίτηση Διάλυση της Σύμβασης από τον ανάδοχο
ισχυριζόμενος ότι με υπαιτιότητα του φορέα υλοποίησης του έργου και την έλευση δύο (2)
μηνών από την επίδοση της αίτησης χωρίς να εκδοθεί απόφαση από την
Διευθύνουσα υπηρεσία θεωρείται ότι η αίτηση για διάλυση της σύμβασης έγινε αποδεκτή.
-Παρήλθε διάστημα άνωθεν του έτους από τον Μάιο του 2019 έως και τον Ιούνιο του
2020, που η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έμεινε κλειστή (έλλειψη τεχνικών
υπάλληλων).
-Με τον ορισμό προϊσταμένου Τμήματος στις 1/6/2020 έγινε επανέναρξη της λειτουργίας
της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Με το αρ. Πρωτ. 4383/6-7-2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έστειλε στον
ανάδοχο πρόσκληση για ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου σύμφωνα με
το άρθρο 162 παρ. 2 του ν. 4412/16. Η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε την ματαίωση της
διάλυσης της σύμβασης χωρίς αξίωση θετικών ζημιών και με την αναγκαία
προσαρμογή στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου.
-Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τη ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης.

Και κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Παρακολούθησης προτείνει την παράταση της
χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης κατά τριάντα (30) μήνες
και την τροποποίηση - προσαρμογή αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος. Ο λόγος
της παράτασης είναι για την ολοκλήρωση του έργου διότι οι καθυστερήσεις
οφείλονται σε ανωτέρα βία (κλείσιμο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αγράφων επι
μακρόν - μετακινήθηκαν υπάλληλοι σε άλλους φορείς-).

 Η παράταση και η αντίστοιχη προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος επομένως είναι
απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του έργου.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στην προτεινόμενη παράταση, που είναι
αναγκαία για την πραγματοποίηση του έργου…..
Θέλουμε, όμως να αναδείξουμε, πως η όλη καθυστέρηση προήλθε από την σοβαρή έλλειψη
προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που έκλεισε λόγω έλλειψης υπαλλήλων….
Θεωρούμε πως αυτό πρέπει να δημοσιοποιηθεί….. προκειμένου να αυξηθούν οι πιέσεις στο
Υπουργείο και την Κυβέρνηση για πρόσληψή προσωπικού….”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 10-10-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων, για την υλοποίηση του έργου της
ΣΑΕΠ766, με κ.α 2017ΕΠ76600001 «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – τμήματος
Πνευματικού Κέντρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» », που αφορά την παράταση της
συνολικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 10-8-2023, καθώς
και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος (συνημμένο χρονοδιάγραμμα), το
οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής
σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 10-10-2017 Προγραμματική Σύμβαση

2.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη, ως νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της 1ης
τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1717

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
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Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου
Λαμιέων, για το έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα
2014-2020» με τίτλο: «Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας»
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. 256107/2454/10-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών 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. Η με υπ΄ αριθμ. 2344/03-10-2019 (Α.Δ.Α. Ω3ΜΡ7ΛΗ-ΓΘΧ) Απόφαση έγκρισης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων με αξιοποίηση της
«”Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
και το Ε.Κ.Τ.
3. Η υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/179961/122858/2260 /916/16-04-2020
(ΑΔΑ: 69ΗΘ4653Π4-2ΞΡ) Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία
εγκρίνεται η υλοποίηση του έργου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, από τον Δήμο Λαμιέων.
4. Το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/679468/17982/02-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε προς έγκριση το Σχέδιο της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, με το οποίο συμφωνεί το ΥΠΠΟΑ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΒΜΜ/72759/8013/688/162/13-02-2019
(ΑΔΑ: ΩΔΙΤ4653Π4-ΖΝΗ) Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε η
γεωτεχνική μελέτη και η μελέτης στερέωσης του νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος των τειχών του
Κάστρου Λαμίας, Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδος, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Με την με υπ΄ αριθμ. 2344/03-10-2019 (Α.Δ.Α. Ω3ΜΡ7ΛΗ-ΓΘΧ) Απόφαση εγκρίθηκε η
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων με τίτλο: «”Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως Διεθνώς
Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με αξιοποίηση της «”Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης” (ΟΧΕ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. και στην οποία
εντάσσεται και το εν λόγω έργο.
5. Με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/179961/122858/2260 /916/16-04-
2020 (ΑΔΑ: 69ΗΘ4653Π4-2ΞΡ) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, από το Δήμο Λαμιέων. Με
το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/679468/17982/02-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, μας διαβιβάσθηκε προς έγκριση το Σχέδιο της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, με το οποίο συμφωνεί το ΥΠΠΟΑ.

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Στερέωση του Νότιου και
Νοτιοδυτικού τμήματος των τειχών Κάστρου Λαμίας, το οποίο βρίσκεται στον απότομο λόφο που
δεσπόζει πάνω από την πόλη και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής. Το
Κάστρο Λαμίας είναι κηρυγμένο ως προέχων βυζαντινό μνημείο (Β.Δ. 25-2-1922 - ΦΕΚ 28/Α/26-
2-1922). Επίσης, περιμετρικά του κάστρου έχει οριοθετηθεί και θεσμοθετηθεί αρχαιολογικός
χώρος.
Το προτεινόμενο στην παρούσα Προγραμματική έργο αποτελείται από δύο υποέργα:

Το Υποέργο 1 αφορά στη στερέωση των βραχωδών πρανών και της υφιστάμενης
τοιχοποιίας του μνημείου που εκτείνονται στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του. Το Υποέργο 2
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περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν από την ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας με τη
μέθοδο της αυτεπιστασίας και αφορά στην εποπτεία των εργασιών του υποέργου 1 και την
τοποθέτηση τελικής ενημερωτικής πινακίδας. Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, αίρεται η
επικινδυνότητα και αναδεικνύεται ένα σημαντικό τμήμα του σημαντικότερου μνημείου της πόλης
της Λαμίας.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου καθώς ο Δήμος
Λαμιέων δεν δύναται να το χρηματοδοτήσει λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, και
αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει την αρμοδιότητα να το εκτελέσει. Το έργο
κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Αποσκοπεί στην Ανάδειξη, Προβολή, Βελτίωση της Ελκυστικότητας και Βιώσιμη Διαχείριση του
Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της αστικής περιοχής της Λαμίας και συνακόλουθα η
Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

ΑΔΑ: 9ΚΥΕ7ΛΗ-395



21/56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, την …… - ….-2020, οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο

εξής «Συμβαλλόμενοι»:

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), νόμιμα

εκπροσωπούμενο από την Υπουργό, κα. Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθήνας,
β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον

Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Χ. Σπανό, κάτοικο Λαμίας,
γ) Ο Δήμος Λαμιέων, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Ευθύμιο

Καραΐσκο, κάτοικο Λαμίας,

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση,

σύμφωνα με:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα

100 αυτού και 278, όπως τροποποιημένα ισχύουν.

2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
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Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

3. Το άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-

2020) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που

συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει.

4. Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,

λειτουργία…Διοίκησης», όπως ισχύει.

5. Τον N. 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.

6. Τον Ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής

δημοσίων έργων», όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 1, περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την

πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα

καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες

διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Το αρ. 81 του Ν. 1958/1991 (A’ 122).

9. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄153/28-6-2002) «Για την προστασία των

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.

10. Toν Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»

(Α΄146).

11. Το άρθρο 12 του Ν. 3513/2006 (Α΄265), «Τροποποίηση και συμπλήρωση της

συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».

12. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

όπως ισχύει.

13. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το

Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τον Ν. 4700/2020 (Α’127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή

της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

15. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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16. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08- 08 – 2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

18. Το π.δ. 7/18-01-2013 (Α΄26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των

Περιφερειών».

19. Το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και

Αθλητισμού».

20. Το π.δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

22. Το π.δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/ Α΄/

04.03.2019).

23. Το π.δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.

24. Τα ΦΕΚ: 3841/Β’/30-11-2016 και 684/Β’/27-02-2018 «Τροποποίηση του Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας».

25. Την κήρυξη του κάστρου Λαμίας ως προέχοντος βυζαντινού μνημείου με το Β.Δ. 25-

02-1922 (ΦΕΚ 28/Α΄/26-02-1922).

26. Την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Λαμίας με την υπ΄

αριθμ.YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/250363/162460/6913/2298/13-12-2017

(ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/29-12-2017) Υπουργική Απόφαση.

27. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/58188/1290 π.ε../02-10-1984 Υ.Α. σχετικά με

την παραχώρηση στο Δήμο Λαμιέων του Κάστρου Λαμίας.

28. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΒΜΜ/72759/8013/688/162/ 13-02-2019

(ΑΔΑ: ΩΔΙΤ4653Π4-ΖΝΗ) Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
σχετικά με την έγκριση: α) γεωτεχνικής μελέτης και β) μελέτης στερέωσης του νότιου και
νοτιοδυτικού τμήματος των τειχών του Κάστρου Λαμίας, Δήμου Λαμιέων, Π.Ε.

Φθιώτιδος, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

29. Την με υπ΄ αριθμ. 2344/03-10-2019 (Α.Δ.Α. Ω3ΜΡ7ΛΗ-ΓΘΧ) Απόφαση έγκρισης
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων με τίτλο:
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«”Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της

πόλης της Λαμίας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με αξιοποίηση

της «”Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από

το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.

30. Το υπ΄ αριθμ. 403/24-02-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

31. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/179961/122858/2260 /916/16-

04-2020 (ΑΔΑ: 69ΗΘ4653Π4-2ΞΡ) Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση του έργου, μέσω Προγραμματικής

Σύμβασης, από τον Δήμο Λαμιέων.

32. Το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/679468/17982/02-12-2020 έγγραφο του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορά στην έγκριση σύναψης της

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

33. Την υπ΄ αριθμ. απόφαση: ……. (Α.Δ.Α.: ………) της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Λαμιέων, για

την εκτέλεση του έργου: «Στερέωση Νότιου και Νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου

Λαμίας».

34. Την υπ΄ αριθμ. απόφαση: ……….(ΑΔΑ: …………) της ……. 2020 Συνεδρίασης της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για την έγκριση σύναψης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

35. Τη με υπ΄ αριθμ. …………. (Α.Δ.Α:……………) Απόφαση ένταξης της Πράξης

«Στερέωση Νότιου και Νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας», στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και το τεχνικό δελτίο που τη

συνοδεύει.

36. Την υπ΄ αριθμ. …………(Α.Δ.Α.: …………) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

ΣΑΕΠ ………. του ΠΔΕ …… στην οποία περιλαμβάνεται το έργο: «Στερέωση Νότιου
και Νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας».
37. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση

Πολιτιστικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του ΥΠΠΟΑ.

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για

την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο θέμα και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι

διαδικασίες υλοποίησής του.
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Άρθρο 1
Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες

που θα ισχύουν για την εκτέλεση του αντικειμένου της και, συγκεκριμένα:

 Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).

 Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2).

 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).

 Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος

(άρθρο 4).

 Την διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 5).

 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 6).

 Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του

(άρθρο 7).

 Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8).

 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - τις ρήτρες (άρθρο 9).

 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 10).

Άρθρο 2
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Στερέωση Νότιου και

Νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας, το οποίο βρίσκεται στον απότομο λόφο

που δεσπόζει πάνω από την πόλη της Λαμίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα

μνημεία της περιοχής.

Το Κάστρο Λαμίας είναι κηρυγμένο ως προέχων βυζαντινό μνημείο (Β.Δ. 25-2-

1922 - ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922). Επίσης, περιμετρικά του κάστρου έχει οριοθετηθεί και

θεσμοθετηθεί αρχαιολογικός χώρος.

Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, αίρεται η επικινδυνότητα και

αναδεικνύεται ένα σημαντικό τμήμα του σημαντικότερου μνημείου της πόλης της Λαμίας.

Η αποκατάσταση και η ανάδειξη του μνημείου στο σύνολό του αποσκοπεί στην

Ανάδειξη, Προβολή, Βελτίωση της Ελκυστικότητας και Βιώσιμη Διαχείριση του

Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της αστικής περιοχής της Λαμίας.

Άρθρο 3
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Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στη συνεργασία των

συμβαλλομένων για την εκτέλεση του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», Δήμου Λαμιέων, Π.Ε.

Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 2014 – 2020».

Πρόκειται για ένα απλό περίβολο, σχήματος ακανόνιστου τραπεζίου σε κάτοψη με

γενικές διαστάσεις 177x157m περίπου. Το εξαιρετικά δυσπρόσιτο του λόφου έκανε

γενικά περιττή την ύπαρξη πύργων για την ενίσχυση του περιβόλου, εκτός από την

σχετικά ομαλότερη βορειοανατολική πλευρά όπου βρίσκονται και οι δύο πύλες του

Κάστρου.

Επίσης, στον εσωτερικό περίβολο του Κάστρου βρίσκεται ο Οθωνικός στρατώνας,

ο οποίος από το 1985 έως σήμερα λειτουργεί ως αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.

Το προτεινόμενο στην παρούσα Προγραμματική έργο αφορά στη στερέωση

τμήματος των τειχών του Κάστρου, που εκτείνονται στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του,

μαζί με το βραχώδες υπόβαθρό τους. Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει δύο τμήματα

του περιτειχίσματος του κάστρου της Λαμίας το νότιο και το δυτικό. Το νότιο τμήμα

εκτείνεται σε μήκος 132,00μ. περίπου, ακολουθώντας τις υψομετρικές καμπύλες του

λόφου, ενώ το δυτικό, που κόβει κάθετα τις υψομετρικές καμπύλες, έχει μήκος 22,00μ.

περίπου.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου, αφορά

στη στερέωση του βραχώδους πρανούς πάνω στο οποίο εδράζεται το τείχος, με

εφαρμογή μέτρων στερέωσης, αγκυρώσεις και αύξηση της συνοχής της βραχόμαζας με

αρμολογήματα και τσιμεντενέσεις. Οι εργασίες στερέωσης του τείχους, συνδέονται

άμεσα με αυτές του βραχώδους πρανούς, καθώς το τείχος είναι θεμελιωμένο επί αυτού.

Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα, ως εξής: Το πρώτο υποέργο, με τίτλο

«Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος Κάστρου Λαμίας, θα εκτελεστεί με

δημοπρασία από το Δήμο Λαμιέων και και το δεύτερο, με τίτλο «Αρχαιολογικές έρευνες

και εργασίες», θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία

Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Για το 1ο υποέργο προβλέπεται προϋπολογισμός

1.200.000,00€ και για το 2ο υποέργο 40.000,00€.

Ειδικότερα:

Υποέργο 1: Περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν με φορέα

υλοποίησης την Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων και
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αφορά στη στερέωση των βραχωδών πρανών και της υφιστάμενης τοιχοποιίας του

μνημείου, στην περιοχή επεμβάσεων, τις στερεώσεις και καταχώσεις, όπως

προβλέπονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση έγκρισης της μελέτης των

αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων στην εσωτερική πλευρά της περιοχής επέμβασης, κατά

τη διάρκεια των ανασκαφικών ερευνητικών τομών και τη διαμόρφωση του τελικού

επιπέδου πρόσβασης των εν λόγω περιοχών.

Υποέργο 2: Περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν από την ΕΦΑ

Φθιώτιδας και Ευρυτανίας με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και αφορά στην εποπτεία

των εργασιών του υποέργου 1 και την τοποθέτηση τελικής ενημερωτικής πινακίδας.

Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο για την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει:

Α. Υποέργο 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ:

 Επεμβάσεις στο βραχώδες πρανές όπου εδράζεται το τείχος, με εφαρμογή μέτρων

στερέωσης, αγκυρώσεις και αύξηση της συνοχής της βραχόμαζας με αρμολογήματα και

τσιμεντενέσεις.

 Επεμβάσεις στο τείχος με μέτρα για την αύξηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της

λιθοδομής με την εφαρμογή ενεμάτων με βάση το τσιμέντο (εκτιμάται ότι το τείχος

δύναται να πληρωθεί με ένεμα σε ποσοστό 5% του όγκου του) και με εφαρμογή

μεταλλικών στοιχείων (αγκύρια διατομής Φ32 και βλήτρα διατομής Φ20).

 Περιορισμένης έκτασης συμπληρώσεις των τειχών, με στόχο τη στερέωση και

προστασία τους και αποφυγή περαιτέρω φθορών και απωλειών χαρακτηριστικών

στοιχείων. Οι συμπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν από υπάρχοντες λίθους, που θα

περισυλλεγούν από τον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, καθώς και από το υλικό που

προέκυψε κατά την ανασκαφή.

 Επίχωση των διανοιγμένων ορυγμάτων των διερευνητικών τομών, που διενεργήθηκαν

για την εκτέλεση της εγκεκριμένης μελέτης, στις οποίες δεν αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες,

και έως 10 εκ. χαμηλότερα από το ανώτερο επίπεδο του περιδρόμου.

 Επίχωση της εγκάρσιας τομής του κατώτερου επιπέδου του βράχου και του βαθύτερου

επιπέδου των κτισμάτων/οικιών. Η επίχωση θα γίνει αφού προηγηθεί η κάλυψη των

αρχαιοτήτων με γεωύφασμα.

 Στερέωση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής της

δοκιμαστικής ανασκαφικής διερεύνησης, προκειμένου να παραμείνουν ορατές.

 Κατασκευή μικρού προστατευτικού κιγκλιδώματος για λόγους ασφαλείας στο σημείο
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πρόσβασης προς την μικρή λίθινη κλίμακα που οδηγεί σε ανώτερο επίπεδο, μετά την

κατάθεση σχετικής πρότασης.

 Πριν την εκτέλεση των εργασιών, μετά από συνεννόηση των επιβλεπόντων με την ΕΦΑ

Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, στις περιοχές εφαρμογής τους στα τείχη, θα οριστούν

«μάρτυρες» των παλαιών κονιαμάτων ή επιχρισμάτων, όπου είναι εφικτό.

 Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής συστήματος αποστράγγισης ή επιφανειακής

παροχέτευσής τους, στις περιοχές που εμφανίζονται προβλήματα συγκέντρωσης

ομβρίων. Σε περίπτωση εφικτής λύσης, αυτή θα κατατεθεί προς έγκριση στην ΕΦΑ

Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, και οι εργασίες που θα προκύψουν, θα ενταχθούν στο

φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό του εν λόγω υποέργου (υποέργο 1).

 Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας κατά τη διάρκεια του έργου.

 Απρόβλεπτες εργασίες θα εκτιμούνται και θα πραγματοποιούνται μετά από από έγκρισή

τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Β. Υποέργο 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 Εποπτεία των εργασιών στερέωσης στο μνημείο.

 Εποπτεία των επιχώσεων των διανοιγμένων ορυγμάτων των διερευνητικών τομών, που

διενεργήθηκαν για την εκτέλεση της μελέτης, στις οποίες δεν αποκαλύφθηκαν

αρχαιότητες και έως 10 εκ. χαμηλότερα από το ανώτερο επίπεδο του περιδρόμου.

 Εποπτεία των εργασιών επίχωσης της εγκάρσιας τομής του κατώτερου επιπέδου του

βράχου και του βαθύτερου επιπέδου των κτισμάτων/οικιών. Η επίχωση θα γίνει αφού

προηγηθεί η κάλυψη των αρχαιοτήτων με γεωύφασμα.

 Εποπτεία των στερεωτικών εργασιών, των συμπληρώσεων των τειχών, σύμφωνα με τη

μελέτη και τους όρους της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε.

 Καταγραφή και σχεδιαστική απόδοση τυχόν νέων στοιχείων που θα προκύψουν κατά

την εκτέλεση των εργασιών.

 Εποπτεία των στερεωτικών εργασιών των βραχωδών πρανών.

 Τοποθέτηση τελικής ενημερωτικής πινακίδας.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός -
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Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης του Προγράμματος
Η διατιθέμενη πίστωση για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής

Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.240.000,00€ συνολικά (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.) και καλύπτει την προεκτιμώμενη δαπάνη για την πραγματοποίηση της

Σύμβασης. Εξ αυτών, το ποσόν των 1.200.000,00€, θα διατεθεί για την υλοποίηση του

1ου Υποέργου, το οποίο θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

του Δήμου Λαμιέων, και το ποσόν των 40.000,00€ θα διατεθεί για την υλοποίηση του

2ου Υποέργου, το οποίο θα εκτελεστεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και

Ευρυτανίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-

2020», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………(ΑΔΑ:…..) Απόφαση Ένταξης της Πράξης:

«ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

2014-2020».

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη

νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης αρχαιολογικών και δημοσίων έργων και οι

πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση την πρόοδο του έργου (πιστοποιημένες

εργασίες– εγκεκριμένους λογαριασμούς, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών κ.λ.π.).

Η διαχείριση των πιστώσεων του 1ου υποέργου θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία περί δημοσίων έργων και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη πίστωση του

έργου και την πορεία υλοποίησής του. Η διαχείριση των πιστώσεων του 2ου υποέργου

θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη μελέτη και την εκτέλεση των

αρχαιολογικών έργων.

Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Λαμιέων σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της

και λήγει όχι πέραν της 31.12.2023, ήτοι της ημερομηνίας λήξης της
προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών στο πλαίσιο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

2014-2020, με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη

λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της εν λόγω Πράξης, που
αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης,

ΑΔΑ: 9ΚΥΕ7ΛΗ-395



30/56

συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα που αναγράφεται στο σχετικό Τεχνικό
Δελτίο, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται και με τη σύμφωνη γνώμη της

αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και

αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

καθένα από τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
α. Να χρηματοδοτήσει την πράξη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

μέσω της ΣΑΕΠ …., μετά την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά

Ελλάδα 2014-2020», με το ποσό των 1.240.000,00€.

β. Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του

σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των

πιστώσεων μέσω της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.

γ. Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου, να εξασφαλίζει την

πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.

δ. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του

έργου.

ε. Να συνεργάζεται με τους έτερους συμβαλλόμενους σε όλη την διάρκεια της

Σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την

υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στην Σύμβαση αυτή, μεριμνώντας από κοινού για

τη γρήγορη και ουσιαστική υλοποίηση του αντικειμένου της.

στ’. Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες

της, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου.

Β. Το ΥΠΠΟΑ, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας,
αναλαμβάνει:

α. Να εκτελέσει το 2ο υποέργο, με προϋπολογισμό 40.000,00 ευρώ.

β. Να εποπτεύει τις εργασίες του 1ου υποέργου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που

απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία και αποκατάσταση των
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μνημείων (Ν.3028/2002).

γ. Να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του

έργου και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο πλαίσιο

των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στην

Σύμβαση.

δ. Να συνεργάζεται με τους έτερους συμβαλλόμενους σε όλη την διάρκεια της

Σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την εμπρόθεσμη και ουσιαστική υλοποίηση όσων

προβλέπονται στην Σύμβαση.

ε. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες, σχέδια και

μελέτες που έχει στη διάθεσή του, και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του

Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

Γ. Ο Δήμος Λαμιέων αναλαμβάνει:
α. Να εκτελέσει το 1ο υποέργο, με προϋπολογισμό 1.200.000,00€, σύμφωνα με τις

οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου της

κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την αρχαιολογική

νομοθεσία και την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟΑ μελέτη και τους όρους αυτής και

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

β. Να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του

έργου και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο πλαίσιο

των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στην

Σύμβαση.

γ. Να συνεργάζεται με τους έτερους συμβαλλόμενους σε όλη την διάρκεια της

Σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την εμπρόθεσμη και ουσιαστική υλοποίηση όσων

προβλέπονται στην Σύμβαση.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς συμμετέχουν στις δράσεις επικοινωνίας του έργου και

μεριμνούν για τη διάδοση της γνώσης σχετικά με αυτό, ακολουθώντας κοινή

επικοινωνιακή πολιτική και υιοθετώντας την οπτική/γραφιστική ταυτότητα του έργου,

όπως αυτή θα διαμορφωθεί τελικά.

Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή

και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού.
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Άρθρο 7
Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

και αρμοδιότητές του
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής ορίζεται

«Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου», αποτελούμενη από:

1. Δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου

Λαμιέων, ο ένας εκ των οποίων θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου:

Α) Τ……. ……… Μηχανικό ……της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του

Δήμου Λαμιέων ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή/τρια τ…ν κ.. ................... Μηχανικό της

Δ.Υ.Τ.Ε. / ΠΣΕ.

2. Δύο (2) εκπροσώπους της ΕΦΑΦΕΥ:
Α) Την κ. Ευθυμία Καράτζαλη Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της ΕΦΑΦΕΥ, με

Αναπληρώτρια την κ. Ζάχου Ελένη Αρχαιολόγο, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της

ΕΦΑΦΕΥ.

Β) Την κ. Ιωάννα Μανωλούδη Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Προϊσταμένη Τμήματος

Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΦΕΥ, με αναπληρώτρια την κ. Αλεξία
Υφαντή, Αρχαιολόγο, υπάλληλο της ΕΦΑΦΕΥ.
3. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:
Α) Τον/την ……………………………… με αναπληρωτή/τρια τον/την………………

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών

Έργων του Δήμου Λαμιέων, που θα οριστεί με σχετική Απόφαση.

Ο καθένας από τους Συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει

οποτεδήποτε τους εκπρόσωπους του στην Επιτροπή, με σχετική γραπτή απόφασή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει

σε τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της Σύμβασης ή κρίνει ο

πρόεδρος της Επιτροπής.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

 Η παρακολούθηση και τήρηση των όρων της Σύμβασης

 Η υποβοήθηση υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

 Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικής με την ερμηνεία των

όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης

 Η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων στη Σύμβαση εργασιών ως συνόλου

ενεργειών και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται από την
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σύμβαση (τροποποίηση - συμπλήρωση - διόρθωση, κ.λπ.)

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό ή συμβούλους ή

συνεργάτες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από

αυτή για να εκφράσουν άποψη επάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα αλλά δεν θα έχουν

δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η θητεία των μελών

της Επιτροπής ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η παρούσα ΠΣ με τις τυχόν παρατάσεις της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη

Λαμία.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη,

χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο

ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο

Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η απαρτία της επιτροπής, στην οποία

προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,

καταγράφεται από τον πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της

συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να

αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να

βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και

αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη

λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 8
Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα

Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το

χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, καθώς επίσης και να παρατείνεται η

διάρκεια της, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα

συμβαλλόμενα μέρη. 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 Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου

του άρθρου 7 και όχι πέραν της 31.12.2023, ήτοι της ημερομηνίας λήξης της
προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών στο πλαίσιο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

2014-2020.
Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης
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δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Άρθρο 9
Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες

Η παράβαση από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε από

τους όρους αυτής της Σύμβασης, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις,

παρέχει στα έτερα Συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν συμμόρφωση με τους

όρους της Σύμβασης και αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο

χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την

πλευρά συγκεκριμένου Συμβαλλομένου, το λοιπά συμβαλλόμενα μέρη έχουν το

δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας

κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την

Επιτροπή Παρακολούθησης, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας.

Άρθρο 10
Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε

Συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Σύμβαση ή

η καθυστέρηση λήψης μέτρων, τα οποία προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε

Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων

μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση

δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Σύμβαση αυτή.

Πνευματικά δικαιώματα: Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που

θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και

αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των

συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του

Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να

τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων

εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον

Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά

δικαιώματα εκχωρούνται προσωρινά στον Κύριο του Έργου, μέχρι την ολοκλήρωση της
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β΄ φάσης χωρίς την καταβολή αμοιβής.

Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν παραιτείται

από τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά του δικαιώματα, ούτε τα εκχωρεί σε

οιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο

και μέσο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας,

αντιγράφων και απεικονίσεων (φωτογραφίες, video) μνημείων που ανήκουν στο

Δημόσιο, ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή

είναι μεμονωμένα, καθώς και κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του

Δημοσίου, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να ζητήσει άδεια από το Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς

απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα

και έλαβε κάθε Συμβαλλόμενο μέρος από δύο (1), ενώ ένα (1) παραμένει στο αρχείο της

Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Υπουργείο Πολιτισμού

και Αθλητισμού

Η Υπουργός
Λίνα Μενδώνη

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης
Φάνης Χ. Σπανός

Για τον Δήμο Λαμιέων

Ο Δήμαρχος
Ευθύμιος Καραΐσκος
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ΕΡΓΟ: "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ,
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014–2020» ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ αρ. μελέτης 93/2020 ΣΑΕΠ Κ.Α. ………

Α/
Α

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚ
ΕΙΑ

1ος
ΜΗΝΑΣ

2ος
ΜΗΝΑΣ

3ος
ΜΗΝΑΣ

4ος
ΜΗΝΑΣ

5ος
ΜΗΝΑΣ

6ος
ΜΗΝΑΣ

7ος
ΜΗΝΑΣ

8ος
ΜΗΝΑΣ

9ος
ΜΗΝΑΣ

10ος
ΜΗΝΑΣ

11ος
ΜΗΝΑΣ

12ος
ΜΗΝΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΗΜΕ
ΡΕΣ)

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15μ
ερο

Β15μ
ερο

Α15με
ρο

Β15με
ρο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ-
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ημ/νία
)

0 Σύνταξη χρονοδιαγράμματος -
εγκατάσταση εργολάβου
λήψη μέτρων ασφαλείας

1 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

2
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
υλικών επί
χειροκινήτων μεταφορικών
μέσων.

3 Μεταφορά υλικών με τα χέρια.
4 Μεταφορά υλικών με
μονότροχο.

5
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια
μέσου οδών
καλής βατότητας

6
Εκθάμνωση εδάφους με
δενδρύλια
περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25
m

7
Επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

8
Περισυλλογή - διαλογή
υπαρχόντων λίθων από
προϊόντα καθαιρέσεων και
από
υφιστάμενο λιθοσωρό

9
Διενέργεια τσιμεντενέσεων για
την πλήρωση
ασυνεχειών βραχόμαζας

10
Επιφανειακή σφράγιση
βραχόμαζας
(αρμολόγημα) με
τσιμεντοκονίαμα
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11

Αρμολογήματα ακατέργαστων
όψεων
αργολιθοδομών μετά
ιδιαιτέρας προσοχής λόγω
της φύσεων του έργου
(μνημείο) και με ταυτόχρονη
τοποθέτηση ακροφυσίων
εισπίεσης ενέματος
Αρμολογήματα
ακατεργάστων όψεων
λιθοδομών

12
Τσιμεντενέσεις τείχους σε
οποιοδήποτε ύψος
και βάθος

13 Τοπικές επισκευές παρειάς
λιθοδομής

14
Λίθινο κλειδί συρραφής
ρωγμών ή αρμών
επαφής λιθοδομών

15 Συμπλήρωση πολεμιστρών -
επάλξεων

16 Εφαρμογή φύλλων μολύβδου
17 Αποκατάσταση ανάκτιση

κλίμακας
18 Γεωΰφασμα μη υφαντό

βάρους 155 gr/m2
19 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.

20

Ειδικά ξύλινα ικριώματα για
την ανύψωση μεγάλων
βαρών και εκτέλεση ειδικών
εργασιών (αγκυρώσεις),
οιουδήποτε ύψους και
προσαρμοσμένα στη
γεωμετρία του
πρανούς

21 Αντιστηρίξεις με
ξυλοζεύγματα.

22 Αγκύρια τείχους
23 Βλήτρα
24 Κιγκλιδώματα από

ανοξείδωτο χάλυβα

25
Αποστραγγιστικές οπές με
τοποθέτηση διάτρητου
σωλήνα από HDPE διαμέτρου
Φ60mm

26 Αγκύρια βράχου
Απεγκατάσταση εργολάβου
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Είναι χρήσιμο και αναγκαίο έργο…..Δεν έχουμε αντίρρηση….”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του
Δήμου Λαμιέων, για το έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την
εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

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

 Την Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ζωβοίλη, με
αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Λάμπρο Συλεούνη .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1718

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 620.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261589/15194/09-
12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Ι/12-11-2020 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας
αξιολόγησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 620.000,00€ με ΦΠΑ, με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92478, που αφορά Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής
Προσφοράς
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: “ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με
Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 170794 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα εννέα και
πέντε εκατοστά τοις εκατό (59,05%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1719

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου
ηλεκτροφωτισμού ζώνης Λιμένα Ιτέας (Λ.Τ.Ν. Φωκίδας)»προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261215/4835/09-12-
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
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αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. Ι/04-12-2020(ολοκληρώθηκε 09-12-2020) Πρακτικό της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και
επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ζώνης Λιμένα Ιτέας (Λ.Τ.Ν. Φωκίδας)»προϋπολογισμού
124.000,00€ με ΦΠΑ, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 93670, που αφορά Αποσφράγιση Δικαιολογητικών
Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς.
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’’, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 171613 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (35,55 %) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1720

ΘΕΜΑ 13ο:Εισήγηση επί των υποβληθέντων αιτιολογήσεων Οικονομικής Προσφοράς της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός
Μόρνου ποταμού » α) Έγκριση Πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού και β)ανακήρυξη
προσωρινού μειοδότη Π.Ε. Φωκίδας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261591/4838/09-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με την εισήγηση επισημαίνοντας για άλλη μια φορά τι συζήτηση που
πρέπει να γίνει για το Μόρνο.

Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε : “Κοιτάξτε αφού η εισήγηση της υπηρεσίας είναι θετική δεν θα
πούμε όχι. Είδατε όμως που το βρήκαμε μπροστά μας, σε σχέση με κάποιο αντίστοιχο ζήτημα
στην Κωπαΐδα. Να κουβεντιάσουμε ως Π.Σ. για το Ν.4412, γιατί θα δημιουργηθούν δεδομένα και
θα ερχόμαστε απλά να κάνουμε κριτική.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Θεωρούμε ιδιαίτερα προσεκτική την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
που αναδεικνύει πολύ καλά τα κενά του νόμου για τις διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά και την
ανεπάρκεια του στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Τεχνικού Συμβουλίου…..
Σε αυτή την βάση….. Θα συμφωνήσουμε με την εισήγηση και ταυτόχρονα θα απαιτήσουμε
εξηγήσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το
Υπουργείο.
Ζητάμε, επιπλέον, για λόγους εμπειρίας, να ενημερωθούμε για το πως σχολιάζουν η αρμόδια
τεχνική υπηρεσία και οι συντάκτες της μελέτης του έργου την αιτιολόγηση των υψηλών
προσφορών….”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα υπ’αριθμ. Ι/11-09-2020(ολοκληρώθηκε 14-09-2020) και ΙΙ/20-10-2020 Πρακτικά
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση
τεχνικών έργων και καθαρισμός Μόρνου ποταμού »

2. Απορρίπτει την προσφορά της συμμετέχουσας ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ
της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς δεν υπέβαλλε αιτιολόγηση της προσφοράς της.

3. Αποδέχεται τις αιτιολογήσεις των διαγωνιζομένων ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε. και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ

4. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου την
εργοληπτική επιχείρηση “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ:
164833 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ
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ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ( 75,23%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1721

ΘΕΜΑ14 ο:Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 263521/2533/10-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1722

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου : «Επισκευή ορειβατικού
καταφυγίου Βαρδουσίων» με ανοικτό διαγωνισμό προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261198/4834/09-12-
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)τη δαπάνη του έργου «Επισκευή ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων» προϋπολογισμού
240.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ .
β)την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
γ)τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης
δ) τη διακήρυξη , την περίληψη διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν
τον φάκελο της τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση ,
προϋπολογισμό ,τιμολόγιο εργασιών , ειδική συγγραφή υποχρεώσεων , έντυπο οικονομικής
προσφοράς).

2.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις
και έγγραφα , ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα
ειδικότερα όπως :

 Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της 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 .

3.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του πιστοποιημένου
χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( άρθρο 4 παραγ 4.2α της διακήρυξης ).

4.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε
(5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.
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5.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του
εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα
διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από
το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα γίνει τριμελής (3) .

6.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή του να μεταθέσει
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.

8.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης , σε κάθε προσφέροντα , εκτός του
προσωρινού αναδόχου , να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών , να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό μειοδότη , και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ 4.2ε της διακήρυξης .

9.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας, να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων
προδικαστικών προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου
( 10 ημερών) βάση του ανωτέρου άρθρου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1723

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης : «Παράλληλα έργα
Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.–
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. - ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210330/12376/19-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

Ο κ. Χρονάς τόνισε: Πρόκειται για μελέτη που ξεκίνησε το 2010 και καθυστερεί γιατί εκκρεμεί η
Περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας..
Σχετίζεται με τον αναδασμό της περιοχής, που βρίσκεται 12 χρόνια σε εξέλιξη….
Στις αιτιολογήσεις της πρότασης, που διατυπώνει η εισήγηση, αποτυπώνεται το κλίμα
γραφειοκρατίας, η έλλειψη πολιτικής βούλησης, αλλά και η ολιγωρία των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Η αμέλεια στην παρακολούθηση της μελέτης είναι προφανής, αν αναλογιστούμε πως παράταση
υπήρχε μέχρι τις 15/1/2020….. οπότε υπέβαλαν αίτηση για νέα παράταση οι εργολήπτες.
Αναφέρουμε, επίσης, πως το Τεχνικό Συμβούλιο συνεδρίασε 6/10/2020, γνωμοδοτώντας γενικά
και αφηρημένα πως συμφωνεί στην παράταση,.
Η αίτηση αυτή έφτασε στην Οικονομική Επιτροπή ένα χρόνο μετά.
Σαν Περιφέρεια οφείλουμε να απαιτήσουμε από το Υπουργείο και την Αποκεντρωμένη να κάνουν
την δουλειά τους…. Οφείλουμε να ζητήσουμε μετά από το τεχνικό συμβούλιο να προσδιορίσει το
χρόνο που χρειάζεται η ολοκλήρωση της μελέτης….. ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.
Ειδικό ενδιαφέρον οφείλει να επιδείξει η Περιφερειακή Αρχή για το πως παρακολουθούνται οι
αναδασμοί και οι συνοδές μελέτες από την υπηρεσία.
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Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε : “Είναι έργο από το 2010. Και στην προηγούμενη Ο.Ε. στην ίδια
περιοχή υπήρχε ένα άλλο θέμα πάλι από το 2010 που αφορούσε τη μελέτη για το αρδευτικό.
Είναι κακοδαιμονίες της ελληνικής πολιτείας. Μια γραφειοκρατία άνευ προηγουμένου ,η οποία
δεν μπορεί να ξεπεραστεί με τίποτα, παρόλο που υποστήκαμε τρία μνημόνια με συγκεκριμένες
προβλέψεις για βελτίωση σε θέματα γραφειοκρατίας. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο με τους
αναδασμούς στην Φθιώτιδα. Κάποια στιγμή θα το φέρουμε ως παράταξη στο Π.Σ. Δεν μπορούν
υπηρεσίες όπως δασαρχεία, αρχαιολογίες να θέλουν αρκετά χρόνια για να γνωμοδοτήσουν; Να
το κάνουν, αλλά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα
καθορίζουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Τι ανάπτυξη να περιμένουμε, στο πρωτογενή
τομέα με τέτοιου είδους διαδικασίες;”

Μετά από διαλογική συζήτηση ο κ. Χρονάς συμφώνησε.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Παράλληλα έργα Δήμου
Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων» με αναθεώρηση, μέχρι 30 – 06 – 2021, επειδή
εκκρεμεί η Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1724

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 1η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού
προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων
προαίρεσης 20%.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.260759/4457/08-
12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών…… Σε ΚΤΕΛ
και Κοινοπραξία Ταξί….
Υπενθυμίζοντας την άποψη, που από καιρό έχουμε διατυπώσει, πως, ο συγκεκριμένος τρόπος
λειτουργίας δεν εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό κα παρακολούθηση των μαθητικών
δρομολογίων…. Πως χρειάζεται εξ υπαρχής μελέτη του ζητήματος, για διαμόρφωση ενιαίου
τρόπου λειτουργίας και συγκεκριμένη μεθοδολογία από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες…….
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 07-12-2020 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 1η
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Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού
προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων
προαίρεσης 20%.
2. Κατακυρώνει στους κάτωθι μειοδότες στις Ομάδες/Τμήματα-δρομολόγια για την 1η
πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών με συστημικό αριθμό 95334 , ως ακολούθως :

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1725

ΘΕΜΑ 18ο:Εισήγηση για τροποποίηση δρομολογίου και νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών
σχολικού έτους 2020-21, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 260743/4456/08-12-
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: “Αφορά μεταβολές στην μετακίνηση συγκεκριμένων μαθητών…. Δεν
έχουμε αντίρρηση.”

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την τροποποίηση του δρομολογίου από Πεντάπολη-Αμυγδαλιά-Άμφισσα σε
Αμυγδαλιά- Άμφισσα, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας ως εξής:

 ΑΡΧΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΔΕ32ΤΑ: "ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΕΝ.Ε.Ε,ΓΥ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ"
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Α/Α Οικονομικός φορέας

Αποτέλεσμα ελέγχου βάσει της
παρ.5.3 της διακήρυξης
συνδυαστικά με τις γενικές
επισημάνσεις (σελ 9-10) της 1ης
πρόσκλησης

ΟΜΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

1 ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΛΗΡΗ
Ομάδα : 1,2,3,4
Τμήμα : 33,34,42,43,44

2
ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΛΗΡΗ Τμήματα :

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,23,24,

3 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΛΗΡΗ Τμήμα : 25,27,28
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 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕ32ΤΑΤΡ: "ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ"
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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2.Αποδέχεται την έγγραφη παρέμβαση του Γεωργίου Μαντζίνου η οποία υποβλήθηκε στην
οικονομική επιτροπή την 29η και 30η Νοεμβρίου 2020.
3.Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1606/43/24-11-2020 απόφαση της ως προς τους προσωρινούς
μειοδότες και αναθέτει και το δρομολόγιο Άμφισσα-Αράχωβα στον Γεώργιο Μαντζίνο για λόγους
δημοσίου συμφέροντος ως προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο δρομολόγιο αυτό.
4.Εγκρίνει την προκήρυξη ενός νέου δρομολογίου σχ. έτους 2020-21 το οποίο θα
εξυπηρετεί τη μεταφορά δυο μαθητών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου
Άμφισσας, καθώς κι ενός ακόμη μαθητή που μέχρι σήμερα εξυπηρετείται με άλλο μέσο, με τόπο
κατοικίας την Ιτέα και κρίνεται αναγκαίο λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών
του συγκεκριμένου σχολείου (σχετικό έγγραφο 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1726

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA, των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 73.791,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, β) των όρων της 09/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.260264/7664/08-
12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α)Την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας
και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος
2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 73.791,72 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
[χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς
οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί και έχουν ενταχθεί, κατά την ημερομηνία αποστολής της
παρούσας πρόσκλησης, στο μητρώο της κατηγορίας Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2023.
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β) τους όρους της 09/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β
«ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1727

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων
Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA”, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό
έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 08/2020
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.260106/7658/08-
12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α)την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας
και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος
2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
[χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς
οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί και έχουν ενταχθεί, κατά την ημερομηνία αποστολής της
παρούσας πρόσκλησης, στο μητρώο της κατηγορίας Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών της Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2023.

β)τους όρους της 08/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1728

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 2ης πρόσκλησης
υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε.
Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022 Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 257247/6719/04-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η εισήγηση διαμορφώθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, που
και εδώ φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα…. Ειδικά με την αξιοποίηση ταξί με διαφορετική
έδρα…..Δεν έχουμε αντίρρηση”.
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Οι κ.κ. Δούρος ,Σιαλμάς, Αναγνωστάκης και Μπέτσιος ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα από 2-11-2020 και 2-12-2020 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αριθμ. 213223_5637/14-10-2020 2ης
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021 και
2021-2022, συνολικού Π/Υ 277.510,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων
προαίρεσης 28% στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη
συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά δρομολόγιο και
αφορούν τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και
οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα ΤΣΙΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το δρομολόγιο ΝΕΟ 5 «Νεοχώρι-Θεσπιές-Θήβα» ο οποίος δηλώνει
έδρα την Αλίαρτο και κατά συνέπεια δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης αναφορικά με
την έδρα των ταξί

3. Κηρύσσει ως άγονη την ΟΜΑΔΑ 2 διότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και την
επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών
στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη ΠΕ Βοιωτίας με
τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨHΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

24 1) ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

28,30 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΝΕΟ 1 1) ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ 30,20 4%
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΥΠ. ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

ΝΕΟ 2 1) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ 26,87 3%
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ

ΝΕΟ 3
1) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1) 24,78
2) 25,04

1) 6%
2) 5%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΕΟ 4 1) ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1)12,13
2)24,76

1) 51%
2) 0%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5.3 της διακήρυξης,
που θα υποβάλλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι) ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα τους αποσταλεί από τo Tμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ.

5.Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ Α 147/29-7-2020) την ανάθεση
εκτέλεσης των ανωτέρω σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες έως την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και
πάντως το αργότερο μέχρι τις 30-6-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1729

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: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.259813/7649/08-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την 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:

ΝΕΟ 5 1) ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
2) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
3) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ

1) 44,23
2) 48,88
3)40,35

1) 43 %
2) 37%
3) 48%

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια σύνθεσης
άνθεων στα πλαίσια των
υποχρεώσεων Δημοσίων
Σχέσεων του
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ευβοίας για την
αποστολή της στον
Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη
Χαλκίδος,ενόψει των
εορτών Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς.

02.02.073.0845
Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

100,00 3.000,00 319,66 2.580,34
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2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων,
μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:

Έγγραφο
260410/1602/08-12-2020
του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της
ΠΕ Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 3.000,00 319,66 2.580,34

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή Mελέτης με
τίτλο<<Συμπληρωματ
ικά έργα προστασίας
ακτών από κεφαλές
Ασμηνίου έως
Πευκί>> ΣΑΜΠ 066
κα 2016
ΜΠ06600002
(οριστική μελέτη)

02.02.071.93
62.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων 500,00 498.361,29 225.903,21 271.958,08

2

Προμήθεια για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123066 (3 λάμες
κουβά,15 βίδες,15
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 &

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα
591,93 456.216,07 120.938,83 334.685,31
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1730

ΘΕΜΑ 23ο: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.258441/6763/08-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 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
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ, επειδή δεν
έγινε η μεταβίβαση του
ΚΝΤ 4186 αυτ/του ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

135,00 8.569,00 6.209,82 2.359,18

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στον
ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ, επειδή δεν
έγινε η μεταβίβαση του
ΖΖΖ 1111 αυτ/του ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

195,00 8.569,00 6.344,82 2.224,18

3

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια 350
κουβερτών επιβίωσης
μιάς χρήσεως για την

02.05.073.1699.
01 Λοιπές προμήθειες 1.236,40 17.206,80 13.471,92 3.734,88

εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
206302/6521/06-10-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 1.091,93 954.577,36 346.842,04 606.643,39
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αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών, σύμφωνα με
το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ
Α/8-8-16) και οδηγίες
2014/24/ΕΕ,
2014/25/ΕΕ

4

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗ, στο
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, στη δικάσιμο
της 13-1-21, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 819,64 28.522,24 24.560,50 3.961,74

5

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο
της 21-1-21, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 482,36 28.522,24 25.380,14 3.142,10

6

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
υπόθεση
Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-
ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε-
ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε,
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, για
ενδοδικαστική επίλυση
της διαφοράς, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 1.013,08 28.522,24 25.862,50 2.659,74

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.881,48 54.298.04 45.679.24 8.618.80 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1731

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
259613/4442/08-12-2020 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 την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα 073,
ως κατωτέρω:

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1732

1.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

διαφόρων υλικών ,
για την κάλυψη των

αναγκών των
υπηρεσιών για
συντήρηση και

επισκευές της Π.Ε
Φωκίδας.

Το αριθμ. πρωτ.
219491/3777/20.10.
2020 πρωτογενές

αίτημα του
Τμήματος

Προμηθειών της
Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.1699.01 Λοιπές
Προμήθειες 528,88 17.692,25 13.648,40 3.514,97

2.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
διαχωριστικών

γραφείων plexiglass
της Δ/νσης

Ανάπτυξης της Π.Ε
Φωκίδας.

Το αριθμ. πρωτ.
1708/1697/11.11.20
20 πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε

Φωκίδας.

02.04.073.1699.01 Λοιπές
Προμήθειες 1.426,00 17.692,25 14.177,28 2.088,97

3.

Η δαπάνη αφορά
τον έλεγχο και τη
συντήρηση 19
πυροσβεστήρων
ξηράς κόνεως 6kg

και ενός
πυροσβεστήρα

ξηράς κόνεως 12kg
οροφής της Π.Ε

Φωκίδας.
Το αριθμ. πρωτ.

256443/4400/3.12.2
020 πρωτογενές

αίτημα του
Τμήματος

Προμηθειών της
Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.1699.01 Λοιπές
Προμήθειες 178,56 17.692,25 15.603,28 1.910,41

4.

Η δαπάνη αφορά το
σχεδιασμό

προγράμματος
συγκριτικών
πειραματικών
εργασιών

καταπολέμησης
δάκου της ελιάς
έτους 2020 (ΥΠ

ΑΡΙΘ:7832/211909-
31/7/2020 Απόφαση

ΥΠΑΑΤ).
Το αριθμ. πρωτ.

252499/3812/30.11.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας &

Κτηνιατρικής της
Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.5241.01
Δαπάνες

προστασίας
ελαιοπαραγωγής

1.500,00 213.180,43 182.582,11 29.098,32

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
3.633,44 266.257,18 226.011,07 36.612,67
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ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπάνης για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2020
στην Π.Ε Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.258069/4421/04-12-2020 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 την εξειδίκευση των δαπανών του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2021 ως κατωτέρω:

«Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων».
Συνολικό ποσό 2.000 ευρώ.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φορέας 073 και ΚΑΕ 0845

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1733

ΘΕΜΑ 26ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261380/7671/09-
12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α).Εγκρίνει την 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 για την
εορταστική περίοδο
Χριστουγέννων -
Πρωτοχρονιάς (στολισμός
αίθουσας Διοικητηρίου,
φιλοξενια για τις
εθιμοτυπικές επισκεψεις
εορτών)

Έγγραφο 251040/2708/26-
11-2020 Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Φθ/δας

ΑΔΑΜ: 20REQ007739893
2020-11-30

02.01.073.0845.
01 2.290.00 10.400.00 5.422.00 5.278.00
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2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (σχετικά
με την προσφυγή του
Αργυρίου Ζούκα και της
Κωνσταντίνας Χαρδαλιά)

Έγγραφο 118043/544/1-
12-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικων

προσωπων
918,84 10.700,00 5.422,00 5.278,00

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (σχετικά
με την προσφυγή της
Μαρίας Κωστάκου)

Έγγραφο 124578/565/1-
12-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικων

προσωπων
918,84 10.700,00 6.340,84 4.359,16

4

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(σχετικά με την αγωγή της
Αρετής Σπηλιωπούλου
κλπ)

Έγγραφο 130822/585/8-
12-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικων

προσωπων
775,00 10.700,00 7.259,68 3.440,32

5

Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών που αφορά
συνδρομητικές υπηρεσίες
ενημέρωσης
Κατασκευαστικής
Νομοθεσίας ιδιωτικών &
δημοσίων έργων της
“Δομικής Ενημέρωσης”
για το έτος 2020

Έγγραφο 253920/6022/1-
12-2020 Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

908,92 277.571,31 250.510,24 27.061,07

6

Δαπάνη τελών
κυκλοφορίας οχημάτων
Π.Σ.Ε. Π.Ε. Φθιωτιδας
έτους 2020

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

15.000,00 277.571,31 251.419,16 26.152,15

7

Δαπάνη παροχής
υπηρεσίας που αφορά
Επικαιροποίηση
λογισμικού εφαρμογής
διαχείρισης δεδομένων
ατμοσφαιρικής
ρύπανησης αιθαλομίχλη

ΠΟΛΥΕΤΉΣ
2020: 6.000,00 €
2021: 2.300,00 €
2022: 2.300,00 €
2023: 2.300,00 €

Έγγραφο 242334/5400/18-
11-2020 Δ/νση
Περβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

6.000.00 277.571,31 266.419.16 11.152.15
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

ΑΔΑΜ: 20REQ007721803
2020-11-26

8

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό
& εξωτερικό

1.000,00 160.150.00 147.905.00 12.245.00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 27.811,60

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ
366

02.01.071.9362.
01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση έργων
844,80 383.174,45 283.174,45 100.000,00

2

Μελέτη κατασκευής
υπόγειου αρδευτικού
δικτύου κτηματικής
περιοχής Λιανοκλαδίου

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ
366

02.01.071.9362.
01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση έργων
100.00 383.174.45 284.019.25 99.155.20

3

Μελέτη βελτίωσης
επαρχιακού δρόμου
Δάφνη όρια νομού
Φωκίδας

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ
366

02.01.071.9362.
01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση έργων
500.00 383.174.45 284.119.25 99.055.20

4

Γεωτεχνικές εργασίες -
έρευνες των μελετών της
ΣΑΜ 540.

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ
366

02.01.071.9362.
01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση έργων
100.00 383.174.45 284.619.25 98.555.20

5

Μελέτη βελτίωσης
δρόμου Αμφίκλεια
χιονοδρομικού κέντρου
Παρνασσού

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ
366

02.01.071.9362.
01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση έργων
8.500.00 383.174.45 284.719.25 98.455.20

6

Μελέτη κατασκευής
αρδευτικού δικτύου
κτηματικής περιοχής
Περιβολίου Ξυνιάδας

Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ

02.01.071.9362.
01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση έργων
100.00 383.174.45 293.219.25 89.955.20
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1734

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 Ελένη Παναγιώτου

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς

366

7

Μετακινήσεις εκτός έδρας
και οδοιπορικών εξόδων
υπαλλήλων,

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ
566

02.01.071.9417.
01

Οδοιπορικά έξοδα
όσων

μετακινούνται στο
εσωτερικό,

υπαλλήλων ή μη

2.000,00 206.714,15 165.624,85 41.089,30

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 12.144,80
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