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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 11ης Δεκεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 46

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 11 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού (από την έναρξη μέχρι και το
14ο τακτικό θέμα το τέλος της συνεδρίασης,πλην του 3ου τακτικού θέματος) και προεδρεύοντος
(μόνο στο 3ο τακτικό θέμα) 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.)260765/1960/08-12-2020 πρόσκλησης,που επιδόθηκε νόμιμα
σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε
να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 45/8-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την «Προμήθεια Τροφίμων (ΤΜΗΜΑ 1) και την
Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (Τμήμα Β) προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ
για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε.
Φωκίδας, για τα έτη 2018 – 2019».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Α. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, δημόσιου,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών α) στατικής φύλαξης, υπηρεσίας
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κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας και β)
υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των αντλιοστασίων άρδευσης
του Κωπαϊδικού Πεδίου», συνολικού προϋπολογισμού 203.248,90 € με ΦΠΑ. Β. Κατακύρωση
του Β΄ τμήματος του διαγωνισμού.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών τεχνικών
εθνικού οδικού δικτύου - τοίχοι αντιστήριξης κλπ», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας»,υποέργο «Συντήρηση και Αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις
εθνικές οδούς Ιτέας Ναυπάκτου και Δελφών Άμφισσας»,προϋπολογισμού 3.200.000,00 € Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2020», προϋπολογισμού
300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις δημοτικού
οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου: «Μελέτη
κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Λιανοκλαδίου»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 303.736,16 € χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 258248/946/6-12-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(συνεχείς βροχοπτώσεις από 29-11-2020).

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Αρετής Σπηλιοπούλου κλπ (συν.96)]
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ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Προσφυγή του Δημητρίου Τυμπλαλέξη].

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον
Προϋπολογισμό έτους 2021 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”,
και συμμετείχαν ως εξής : ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός,οι
Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος,Βασίλειος
Σιαλμάς,Δημήτριος Αναγνωστάκης,Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

Στερεά”,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2.Ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού κ.Ηλίας

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

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

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

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

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις/προτάσεις που
κατέθεσε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η παράταξη:«Λαϊκή Συσπείρωση»,οι οποίες
αποτελούν τις προ ημερησίας διάταξης προτάσεις της παράταξης και είναι οι κάτωθι :

«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Πρόκειται να τεθούν για συζήτηση οι παρεμβάσεις που αποστείλαμε για την συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής 8ης Δεκεμβρίου….

Επιπρόσθετα ειδικότερα ζητήματα.
Σχετικά με τα αρδευτικά τέλη της Κωπαΐδας.

Σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει σε αγρότες της περιοχής της Κωπαΐδας, που οφείλουν τέλη
άρδευσης…..Σε αρκετές περιπτώσεις, το χρέος ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.
Οι συγκεκριμένοι αγρότες συναντάνε ανυπέρβλητα εμπόδια όταν προσπαθούν να
διεκπεραιώσουν διάφορες υποθέσεις που αφορούν την καλλιέργεια τους…. Αδυνατούν ακόμη
και να εισπράξουν ποσά που επιδίκασαν τα δικαστήρια λόγω μισθολογικών διεκδικήσεων.
Όταν, δε, ζητούν κάποια ρύθμιση…. τους δίνεται η απαράδεκτη απάντηση « δώστε ότι ποσόν
θέλετε, αλλά βεβαίωση ενημερότητας θα πάρετε όταν εξοφληθεί όλο το χρέος »
Σε αυτή την βάση, θεωρούμε σκόπιμο να προτείνουμε την θεσμοθέτηση της ρύθμισης αυτών
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των χρεών.
Προτείνουμε, συγκεκριμένα, να τους δοθεί το δικαίωμα της εξόφλησης του χρέους τους σε 12 ή
24 δόσεις, που θα τους εξασφαλίζουν βεβαίωση ενημερότητας, προκειμένου να διεκπεραιώνουν
απρόσκοπτα άλλες τους τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής,κ. Βουρδάνος, παίρνοντας το
λόγο διευκρίνισε τα ακόλουθα :“Τα τέλη της Κωπαϊδας αφορούν καλλιεργητές που έχουν οφειλές
από το 2015 έως το 2018. Το 2019 και το 2020 δεν έχουν σταλεί βεβαιώσεις σε επίπεδο
περιφερειακής ενότητας στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ.,λόγω του γεγονότος των πλημμυρών το 2019 και
λόγω της πανδημίας του covid το έτος 2020”.
Στη συνέχεια προχώρησε σε επιμέρους αναλύσεις σχετικά με εκείνους τους αγρότες που τους
δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 7,8 δόσεις και εκείνους που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το
κάλεσμα με αποτέλεσμα την συσσώρευση χρεών.Συμπλήρωσε επίσης ,πως η Ο.Ε. δεν έχει
αρμοδιότητα σύμφωνα με τον Καλλικράτη σε αυτά τα ζητήματα παρά το Π.Σ.Η υπηρεσία έχει
εκφράσει τη θέση ότι τους δίνεται η δυνατότητα μέσα στο χρόνο να υπάρχουν δόσεις.

Η κα Μπατζελή υπογράμμισε:“Το θέμα δεν είναι η ρύθμιση για να πάρουν κάποια προγράμματα.
Είναι και η συμμετοχή τους στις μελλοντικές επιδοτήσεις και στο ΟΣΔΕ γιατί τους δίνουμε δύο
χρόνια περιθώριο για την αποπληρωμή χρεών. Ο κ.Βουρδάνος θα πρέπει να φέρει μια
ολοκληρωμένη εισήγηση να συζητηθεί εκτεταμένα στο Π.Σ,σχετικά με την επίλυση του ζητήματος
και των πιθανοτήτων και δυνατοτήτων,με κατηγοριοποίηση των αγροτών που χρωστάνε από το
2015 από την μετατροπή του οργανισμού ,σε οργανισμό Κωπαϊδας που ανήκει στην
περιφέρεια .Επίσης πρέπει να ρυθμιστούν σε επίπεδο περιφέρειας , οι υποθέσεις που έχουν πάει
στην οικονομική εφορία, έτσι θα μπορούμε να κάνουμε μια πρόταση συμπληρωματική ως
περιφέρεια στις οικονομικές αρχές .”

Ο κ.Δούρος ανέφερε τα ακόλουθα :“Να έρθει μια πρόταση στο Π.Σ.με δύο σκέλη, για να
αποφασίσουμε τον τρόπο που θα γίνονται οι ρυθμίσεις πριν την εφορία.Το πρώτο να αφορά το τι
γίνεται με τα βεβαιωμένα της Π.Ε. που δεν έχουν αποσταλεί στις Δ.Ο.Υ.Το δεύτερο κομμάτι να
αφορά την πρόταση για το πώς θα γίνει το ξεμπλοκάρισμα όταν πλέον βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ.
Αν φθάσει στην Δ.Ο.Υ. πριν τελειώσει στις οικονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας,τότε αλλάζει το
καθεστώς και μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία .Θεωρώ ότι το θέμα μπορεί να επιλυθεί από το
περιφερειακό συμβούλιο κατόπιν απόφασης που θα δίνει τη δυνατότητα σε ρύθμιση των τελών
μέσα σε διάστημα τριμήνου από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα”.

Ο κ. Αναγνωστάκης επισήμανε: “Μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος για αυτούς που πραγματικά
αδυνατούν να καταβάλουν εφάπαξ το ποσό,να μπουν σε μια ρύθμιση και να μπορούν να πάρουν
φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στην εισήγηση του κ.
Βουρδάνου ,διότι υπάρχουν κάποιοι που είναι κακοπληρωτές και μεγαλοαγρότες που έχουν την
δυνατότητα πληρωμής. Μέσα από την εισήγηση του κ.Βουρδάνου θα είχαμε την δυνατότητα να
κάνουμε μια πιο ουσιαστική κουβέντα”.

Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς υπάρχουν δύο αντικρουόμενοι
στόχοι ,η εισπραξιμότητα και η προστασία αυτών που έχουν πραγματικά ανάγκη.
Πρόσθεσε για το μεν κομμάτι που αφορά στις οφειλές,που δεν έχουν φθάσει στο επίπεδο της
βεβαίωσης,ότι υπάρχει μια ελευθερία ,μια ποιο αναλυτική ενημέρωση για το σημερινό status ,
την σημερινή κατάσταση .Για τις δε υποθέσεις τις βεβαιωθείσες προς της Δ.Ο.Υ. ανέφερε ότι
μπορούν να προχωρήσουν σε επίπεδο λογικής διεκδίκησης.Κατέληξε λέγοντας πως ο οφειλέτης
ναι μεν δεν θα πάρει αμνηστία γιατί αυτό γεννά έναν ηθικό κίνδυνο ,όμως θα μπορεί να
συνεχίσει την δουλειά του δεν θα υποχρεώνεται σε ένα γραφειοκρατικό λουκέτο και πρότεινε να
επανέρθουν στο θέμα πιο αναλυτικά κοιτάζοντας με τον Αντιπεριφερειάρχη την προοπτική
συζήτησης του θέματος στο ερχόμενο Π.Σ.
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής,κ.Βουρδάνος πρότεινε εφόσον τα
αρδευτικά θέματα δεν είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά δική του,να υπάρξει μία συνεννόηση με
την Π.Ε.Βοιωτίας ,να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση .

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

Σχετικά με το τμήμα του στρατοπέδου Τσαλτάκη
που διατίθεται για ΣΔΙΤ.

Είναι γνωστό πως στην πόλη της Λαμίας υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος
αναξιοποίητος….Αυτό είναι το Ανατολικό Τμήμα του πρώην στρατοπέδου Τσαλτάκη.
Το Οικοδομικό Τετράγωνο, που περιέχει το στρατόπεδο Τσαλτάκη απέχει από το κέντρο της
πόλης (η δυτική του πλευρά) περίπου 800 μ. και ανατολικά απέχει 200 μ. από την Εθνική Οδό
προς Δομοκό.
Έχει συνολική έκταση 195,6 στρέμματα…Από αυτά τα 8,3 στρέμματα ανήκουν στην Περιφέρεια,
τα 92,2 στρέμματα έχουν ήδη παραχωρηθεί στο Δήμο Λαμιέων και 95,1 στρέμματα
παραμένουν ως στρατόπεδο.
Ο Δήμος Λαμιέων από τα 92,2 στρέμματα. που διαθέτει έχει παραχωρήσει 3,7 στρέμματα
στον ΟΤΕ για κτίριο γραφείων και υπόστεγα στάθμευσης οχημάτων, στη βορειοδυτική γωνία
του τετραγώνου, 51 στρέμματα - σαφώς προσδιορισμένα - τα προορίζει για ανέγερση
Διοικητηρίου και Εφετείου, 24 στρέμματα στο νότιο τμήμα έχουν διαμορφωθεί σε πάρκο με
αρκετούς χώρους δραστηριοτήτων, 7 περίπου στρέμματα στο δυτικό τμήμα έχουν διαμορφωθεί
σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης και τα υπόλοιπα 6,5 στρέμματα στο βορειοδυτικό τμήμα δίπλα
στον ΟΤΕ παραμένουν αδιαμόρφωτα.
Στο χώρο που είχε απομείνει, μετά από αρκετές προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν,
είχαν χωροθετηθεί δύο από τις πιο σοβαρές λειτουργίες.
Με βάση το γενικό πολεοδομικό της Λαμίας ένας χώρος προσδιορίζονταν για την εγκατάσταση
του Διοικητηρίου όπου στο παρελθόν έγινε μία απόπειρα για να κατασκευαστεί με ΣΔΥΤ αλλά
απέτυχε μιας και δεν βρέθηκε ενδιαφερόμενος.
Ο έτερος χώρος είχε προσδιοριστεί για την κατασκευή του δικαστικού Μεγάρου, όπου έγιναν τα
σχέδια και οι μελέτες, έγιναν τα θεμέλια, έγιναν τα εγκαίνια ………… αλλά έκτοτε ναυάγησε γιατί
βρέθηκαν εκρηκτικά και αρχαία στο συγκεκριμένο χώρο.
Το τελευταίο διάστημα έγινε γνωστό ότι υπάρχει μία κινητικότητα γύρω από την κατασκευή του
δικαστικού Μεγάρου… Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις έχει παραχωρηθεί χώρος για να
προχωρήσουν οι διαδικασίες με ΣΔΙΤ και όχι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και
μάλιστα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις έχει παραχωρηθεί 50% επιπλέον χώρος.
• Επειδή ο χώρος αυτός παραχωρείται για να είναι ελκυστικές οι προτάσεις προς τους
ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι και θα εκμεταλλευτούν συνολικά το χώρο του δικαστικού Μεγάρου
• Επειδή η συγκεκριμένη έκταση που παραχωρείται επιπλέον στο δικαστικό μέγαρο είναι
σαφέστατο ότι θα λείπει από το διοικητήριο
• Επειδή όλες αυτές οι μεταβολές σημαίνει ανασχεδιασμός του γενικού πολεοδομικού από
την πλευρά του δήμου της Λαμίας
• Επειδή η μείωση της έκτασης που αναφέρεται στο διοικητήριο σημαίνει ταυτόχρονα και
ναυάγιο σε ότι αφορά την πρόταση κατασκευής Διοικητηρίου
• Επειδή η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε μισθωμένο οίκημα και μάλιστα με
Λεόντειο σύμβαση και ιδιαίτερα μεγάλες επενδύσεις
• Επειδή μέχρι σήμερα κανένα από τα συλλογικά όργανα της περιφέρειας δεν έχει
μεταβάλει άποψη σε σχέση με την εγκατάλειψη της δημιουργίας Διοικητηρίου
• Επειδή οι τελευταίες ρυθμίσεις και ανακατανομές σαφώς έχουν επιπτώσεις στην μη
δημιουργία διοικητήριο
Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης….
Έχει συμφωνήσει περιφέρεια σε αυτές τις διευθετήσεις;
Έχει εγκαταλείψει η περιφέρεια την πρόταση για δημιουργία Διοικητηρίου;
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έχει συναινέσει η περιφέρεια στην αναδιανομή και στη διαφορετική χωροθέτηση των
δραστηριοτήτων εντός του ιδίου οικοπέδου που ακυρώνει κάθε επόμενη
Θα συνεχίσει η σιωπά η περιφέρεια καθώς καταναλώνονται δημόσιοι χώροι για να γίνονται
επενδύσεις ιδιωτών μέσα από ΣΔΙΤ οι ιδιώτες πλέον να εκμεταλλεύονται από τα πλέον κρίσιμα
φιλέτα της πόλης της Λαμίας.
Ζητάμε άμεσα να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση για αυτό το θέμα για να ενημερωθεί ο λαός για
το πώς διατίθεται τα φιλέτα της πόλης και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή
των εμπλεκομένων και των ενδιαφερομένων.

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

Το ανωτέρω θέμα, σχετικά με το τμήμα του στρατοπέδου Τσαλτάκη που διατίθεται για
ΣΔΙΤ,αποφασίστηκε να συζητηθεί μαζί με άλλα προ ημερησίας διάταξης ζητήματα,τα οποία είχαν
θέσει οι παρατάξεις :«Λαϊκή Συσπείρωση» και «πατρίδα μας η Στερεά»,στην ερχόμενη
συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής,λόγω πίεσης χρόνου.

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

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 45/8-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 45/8-12-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1695

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την «Προμήθεια Τροφίμων (ΤΜΗΜΑ 1) και την
Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (Τμήμα Β) προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ
για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε.
Φωκίδας, για τα έτη 2018 – 2019».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.249350/762/26-11-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επισήμανε :“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 αφορά παράταση της ισχύουσας σύμβασης και δείχνει
διαφορετική λογική και προσανατολισμό από αυτόν της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ. Λαμβάνοντας το λόγο έθεσε δύο ερωτήσεις :
“Πρώτον οι παρ.6 και 7 αναφέρονται σε παράταση των συμβάσεων με τις περιφερειακές ενότητες
Ευβοίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας , Βοιωτίας μέχρι 31/12/21 . Στην παρ.6 αναγράφεται ότι σύμφωνα
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με το πρακτικό 41 θέμα 27 αποφασίσαμε για την επιλεξιμότητα ορισμένων προμηθευτών για την
διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ Ευρυτανίας και όχι για κάτι άλλο.Συνεπώς ,πως συνδέεται το πρακτικό
41 με την παράταση μερικών Περιφερειακών Ενοτήτων για άλλον ένα χρόνο. Δεύτερον,
διαβάζοντας την εισήγηση κατανοώ ότι ο κ. Σάλας ο προμηθευτής από τους κυριότερους του
ΤΕΒΑ έχει κάνει μια σύμβαση από το 2019, πήρε παράταση το 2020 και προχωρούμε για το
2021. Χρησιμοποιώντας δηλαδή την παράγραφο 7 του κανονισμού βάση εισήγησης είναι διπλή η
παράταση και όχι ενός έτους όπως προβλέπει η εγκύκλιος”.
Στη συνέχεια εξέθεσε τους εξής προβληματισμούς σχετικά με την εισήγηση:
“Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα,δεν αιτιολογείται ο λόγος που ζητάμε την παράταση
για ένα χρόνο,δεν καταλαβαίνω που φαίνεται διπλή η παράταση; Γίνεται αναφορά στην
παράγραφο 7 για την υπ’αριθμ.568 οικ.24/4/2020 τροποποίηση,δεν έχουμε λάβει τα
επισυναπτόμενα,δεν γνωρίζουμε αν το έγγραφο είναι από το υπουργείο κοινωνικών ασφαλίσεων
ή ενδοεπιχειρησιακό.Αν είναι απόφαση του κράτους για όλες τις περιφέρειες θα το
κατακρίνω .Είμαστε υπέρ του προγράμματος”.

Ο κ.Τσελάς,Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε,αναφέρθηκε στο
ζήτημα διαφωτίζοντας τα μέλη με επιμέρους λεπτομέρειες:
“Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο και αναφέρεται σαν πρόγραμμα 2018-2019. Η
υλοποίηση του, η απόφαση ένταξης βγήκε τον Ιούνιο του 2019 και έληγε 31/12/19. Ξεκίνησε
αρχικά η απόφαση ένταξης ,στη συνέχεια έγινε ο διαγωνισμός ,πραγματοποιήθηκε η διαδικασία
και βγήκε ο ανάδοχος τον Ιούνιο του 2019. Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα .Είναι γνωστό και στο
υπουργείο ότι υπήρχε αδυναμία στη διανομή των τροφίμων,προσπαθήσαμε κάναμε την
απορρόφηση αυτής της ένταξης και έπειτα η διαχειριστική αρχή έδωσε παράταση μέχρι
31/12/20”.
Στη συνέχεια του διαλόγου κατόπιν υπόδειξης του προέδρου αποφασίστηκε η προώθηση της
σχετικής αλληλογραφίας στα μέλη για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση :
1) της αριθμ. 161511/446/16-07-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005307241)«Προμήθεια Τροφίμων
(ΤΜΗΜΑ 1) προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου,
Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019» και
2) της αριθμ. 161515/447/16-07-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005307347)«Προμήθεια Ειδών
Βασικής Υλικής Συνδρομής ( Τμήμα Β) προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές
Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη
2018 – 2019.
που έχουν υπογραφεί με την εταιρία SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ A.E μέχρι
31-12-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1696

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Α. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, δημόσιου,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών α) στατικής φύλαξης, υπηρεσίας
κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας και β)
υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των αντλιοστασίων άρδευσης
του Κωπαϊδικού Πεδίου», συνολικού προϋπολογισμού 203.248,90 € με ΦΠΑ. Β. Κατακύρωση
του Β΄ τμήματος του διαγωνισμού.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.247931/6427/25-11-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΚΑΤΑ τονίζοντας ότι δεν αιτιολογείται το κόστος .

Ο κ. Χρονάς έκανε τις εξής επισημάνσεις:
1.“Έχοντας την αντίληψη πως ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτελεί σαφή έκφραση των
προσπαθειών σας για ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, μέσω της ενοικίασης
εργαζομένων από εργολάβο….

2.Επειδή αυτή σας η ενέργεια συμβάλλει ουσιωδώς στην αποσάθρωση των εργασιακών
σχέσεων, προσδιορίζοντας μερική απασχόληση, ωρομίσθιο και περιορισμένα ασφαλιστικά
δικαιώματα…..

3.Επειδή ο συγκεκριμένος διαγωνισμός εμπεριέχει και την Κωπαΐδα, που πρέπει να την
διαχειρίζεται η Περιφέρεια διαφορετικά…. Χωρίς εργολαβίες…. Με δημόσιο φορέα επισκευών
και συντήρησης, καλά στελεχωμένο και εξοπλισμένο.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε θετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Eγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙΙ/23-11-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού
Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:
α) Στατικής Φύλαξης, Υπηρεσίας Kέντρων Λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των
Κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και β) Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και
υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου» συνολικού
προϋπολογισμού 203.248,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (χωρίς ΦΠΑ: 163.910,4€,
ΦΠΑ: 39.338,5 €) σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του Β΄ τμήματος του διαγωνισμού.

2.Κατακυρώνει το Β Τμήμα :ΦΥΛΑΞΗ (39) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ, του εν θέματι διαγωνισμού ως εξής:

 Στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και με
δ.τ. «HELLENIC CENTER OF SECURITY Κε.Δι.Βι.Μ1»με συνολική τιμή προσφοράς
37.497,60€ με Φ.Π.Α (χωρίς ΦΠΑ 30.240,00 €).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1697

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.256632/4166/04-12-
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2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής:

 “ΟΧΙ….. στις δαπάνες για Υδραυλική μελέτη ανοιχτής λιμνοδεξαμενής στο Χιονοδρομικό
Κέντρο Καρπενησίου.
ΟΧΙ….. στις δαπάνες για Στατική μελέτη εγκαταστάσεων συστήματος τεχνητής χιόνωσης στο

Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου
…….μια και αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση αυτού που εκμεταλλεύεται το χιονοδρομικό….
 ΝΑΙ…. στα υπόλοιπα”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΚΑΤΑ αιτιολογώντας τη ψήφο της ως εξής:
“ακολουθώντας την πολιτική σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρο και την στάση μας στο Π.Σ. θα
καταψηφίσουμε την υδραυλική μελέτη λιμνοδεξαμενών 24.800 € καθώς και την στατική μελέτη
εγκαταστάσεων συστήματος τεχνητής χιόνωσης 12.400 €, στα υπόλοιπα είμαστε θετικοί”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ομοίως ψήφισε ΚΑΤΑ στις δαπάνες για Υδραυλική μελέτη ανοιχτής
λιμνοδεξαμενής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου και στις δαπάνες για Στατική μελέτη
εγκαταστάσεων συστήματος τεχνητής χιόνωσης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου
λέγοντας:
“είναι υποχρέωση του συστήματος αυτού που διαχειρίζεται το χιονοδρομικό κέντρο”.
Στα υπόλοιπα ψήφισε θετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (Φορέας 071) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την υδραυλική
μελέτη ανοιχτής λιμνοδεξαμενής
στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου, η οποία κρίνεται
απαραίτητη στο πλαίσιο
υποστήριξης του υποέργου
«Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος τεχνητής χιόνωσης
Χ.Κ. Καρπενησίου», από το
έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε.
Ευρυτανίας με τίτλο
«Υδραυλική μελέτη ανοιχτής
λιμνοδεξαμενής στο
Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου» (α/α 45),
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ 2020).
20REQ007305405

03.071.
9762.01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση μελετών
24.800,00 222.000,00 140.000,00 82.000,00
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Η δαπάνη αφορά την στατική
μελέτη εγκαταστάσεων
συστήματος τεχνητής χιόνωσης
στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου, η οποία κρίνεται
απαραίτητη στο πλαίσιο
υποστήριξης του υποέργου
«Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος τεχνητής χιόνωσης
Χ.Κ. Καρπενησίου», από το
έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε.
Ευρυτανίας με τίτλο
«Στατική μελέτη εγκαταστάσεων
συστήματος τεχνητής χιόνωσης
στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου» (α/α 44),
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ 2020).
20REQ007305584

03.071.
9762.01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση μελετών
12.400,00 222.000,00 164.800,00 57.200,00

Η δαπάνη αφορά τον
μουσειολογικό –
μουσειογραφικό σχεδιασμό και
αναβάθμιση της έκθεσης του
Κ.Ι.Π.Ε. με σχεδιασμό νέων
αντικειμένων, η οποία κρίνεται
απαραίτητη για την αναβάθμιση
της ήδη εν λειτουργία έκθεσης
στους χώρους του Κέντρου με
την αναβάθμιση της
παρεχόμενης πληροφορίας (δια
του εμπλουτισμού των ήδη
υπαρχόντων εκθεμάτων και την
προσθήκη νέων συλλογών και
νέων αφηγηματικών VR), με
στόχο τόσο την αύξηση της
επισκεψιμότητας όσο και την
περαιτέρω ανάδειξη του Κ.Ι.Π.Ε.
ως ενεργό και δραστήριο
περιφερειακό μουσείο, από το
έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε.
Ευρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού, δημιουργία
εφαρμογών και σχεδιασμός
εκθεμάτων γα το Κέντρο
Ιστορίας Πολιτισμού
Ευρυτανίας» (α/α 42),
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ 2020).
20REQ007700314

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 7.000,00 819.877,79 666.923,13 145.954,66
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1698

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών τεχνικών
εθνικού οδικού δικτύου - τοίχοι αντιστήριξης κλπ», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.258906/4794/07-12-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 :

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
Η/Υ και λοιπών υλικών
(προμήθεια ενός (1) φορητού
Η/Υ για εργασίες
ανάπτυξης/διαχείρισης δομών
και υποδομών Τ.Π.Ε. διπλ.
Μηχανικού Η/Υ του Τμ.
Πληροφορικής και τεσσάρων (4)
φορητών Η/Υ για εργασίες
γραφείου των Δ/νσεων της Π.Ε.
Ευρυτανίας), με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στην τεχνική
περιγραφή που συνοδεύει το
τεκμηριωμένο αίτημα, από το
έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε.
Ευρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια Η/Υ και λοιπών
υλικών» (α/α 46), σύμφωνα με
την 233/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
(ΚΑΠ 2020).
20REQ007769076

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 5.950,00 819.877,79 673.923,13 140.004,66

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
Η/Υ και λοιπών υλικών
(προμήθεια πενήντα πέντε (55)
usb tokens Ε.Δ.Δ.Υ. συμβατών
με τη νέα Α.Π.Ε.Δ. που τελεί υπό
αναβάθμιση και θα λειτουργήσει
παραγωγικά στις αρχές του
2021, τύπου Gemalto SafeNet
5110CC με Smart Card Platform
IDPrime MD 940, για κάλυψη
αναγκών ψηφιακής υπογραφής
εγγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας),
από το έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε.
Ευρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια Η/Υ και λοιπών
υλικών» (α/α 46), σύμφωνα με
την 233/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
(ΚΑΠ 2020).
20REQ007768581

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 2.250,60 819.877,79 679.873,13 137.754,06
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α)Τη δαπάνη του έργου,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ –
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ .
β)Την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ –ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ κλπ» 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 .

 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 ).

 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.

 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) .Τα τρία μέλη
με τους αναπληρωτές του θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε

 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.

 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 .

 Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του
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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 χρόνο (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1699

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας»,υποέργο «Συντήρηση και Αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις
εθνικές οδούς Ιτέας Ναυπάκτου και Δελφών Άμφισσας»,προϋπολογισμού 3.200.000,00 € Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.259032/4797/07-12-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 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. Αποκλείει την εργοληπτική επιχείρηση“ ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.’’από τον διαγωνισμό καθώς δεν
πληρεί τις διατάξεις άρθρου 98 παρ.1.α περιπ. αα (έλεγχος ομαλότητας) και τις διατάξεις 72 του
Ν.4412/16 (εγγυητικής συμμετοχής).

2. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. Ι/23-11-2020(ολοκληρώθηκε 04-12-2020)Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ»,ΥΠΟΕΡΓΟ«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΙΤΕΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», προϋπολογισμού 3.200.000,00 € ,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
93464.

3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.’’, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 170580 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (59,09%) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1700

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2020», προϋπολογισμού
300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.259150/15059/07-12-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει :
α) Την δαπάνη για το έτος 2020 του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2020» του έργου «Συντήρηση
Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600004 της Συλλογικής
Απόφασης ΣΑΕΠ566», προϋπολογισμού 300.000,00 (με ΦΠΑ).
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β) Την δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
γ) Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.

3. Εξουσιοδοτεί :
α) Τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
β) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη
κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση
στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο
4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την υπογραφή
του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του
πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι
οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1701

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις δημοτικού
οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.230596/3384/07-12-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ.2/04-12-2020 πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:«Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά - ασφαλτοστρώσεις
δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Ευρυτανίας.
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2. Κατακυρώνει τη σύμβαση, στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-
ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ»,με Α/Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 163654 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης σαράντα πέντε τοις εκατό (45,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91587.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1702

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου: «Μελέτη
κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Λιανοκλαδίου»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 303.736,16 € χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.24828/14472/07-12-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανάλυσε το θέμα ως ακολούθως:
“Πρόκειται για μελέτη που ξεκίνησε το 2013 και
καθυστερεί γιατί εκκρεμεί η Περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου, από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας.
Στις 34 αιτιολογήσεις της πρότασης, που διατυπώνει η εισήγηση, αποτυπώνεται το κλίμα
γραφειοκρατίας αλλά και η ολιγωρία των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η αμέλεια στην παρακολούθηση της μελέτης είναι προφανής, αν αναλογιστούμε πως παράταση
υπήρχε μέχρι τις 31/1/2020….. οπότε υπέβαλαν αίτηση για νέα παράταση οι εργολήπτες.
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
μελέτες από την υπηρεσία”.

Η κα Μπατζελή έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις:
“Πρόκειται για έργο που προκύπτει από αναδασμό της περιοχής του Λιανοκλαδίου. Ένας

αναδασμός που έχει σύρει την οικονομία , την κοινωνία, την περιφέρεια και το υπουργείο σε
περίπλοκες διαδικασίες. Θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και σε κεντρικό επίπεδο ΕΝΠΕ,
ΚΕΔΕ,ζητήματα που μπαίνουν και στην ατζέντα της κυβέρνησης .
Πρόκειται για μια μελέτη συμπληρωματική ,για παράλληλα έργα αναδασμού και κλειστά
συστήματα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Περιβάλλοντος πήρε την τελική
απόφαση για την περιβαλλοντολογική μελέτη και έρχεται σε εμάς προς έγκριση το κόστος αυτής
των 400.000 €.
Είναι μια περίπλοκη ιστορία η οποία συνδέεται με αυτή του αναδασμού και όχι αυτής κάθε αυτής
της μελέτης όταν δεν έχει οριστεί ο αναδασμός με όλη την ιστορικότητα που το διακατέχει.
Συνεπώς εμείς θα πρέπει να επισπεύσουμε αυτή την διαδικασία όσο μπορούμε σε συνεργασία με
την επιτροπή περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια αυτά εγκρίνουμε την εισήγηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: « ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ», κατά
επτακόσιες (700) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31 – 12 – 2021, επειδή εκκρεμεί η
Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1703

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.258091/3626/04-12-
2020-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή αιτιολόγησε τη ψήφο της ως εξής :“Προσπάθησα να κατανοήσω τα έργα ,τις
εργασίες , την προσφορά υπηρεσιών ,δεν μπορώ να κατανοήσω το ποσό των 480.000 € .
Μακάρι να πήγαν σε έργα και υπηρεσίες που αναφέρονται στις επεξηγήσεις με διαφανή τρόπο.
Εμείς επειδή δεν μπορούμε να το ελέγξουμε ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό .

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δ.Ε. Κτημενίων από 10/07/2020 έως
05/08/2020. (ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΗΓΟ)

2014ΕΠ56600015 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.729,60€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δ.Ε. Κτημενίων από 10/07/2020 έως
05/08/2020 . (ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ:
ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

2014ΕΠ56600015 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.638,40€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό των βραχοπαγίδων και του
οδικού δικτύου της Δ.Ε. Προυσού από
09/07/2020 έως 05/08/2020 (ΕΙΔΗ

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 18.290,00€
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ΜΗΧ/ΤΩΝ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ, ΦΟΡΤΗΓΟ,
ΦΟΡΤΗΓΟ) .

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
στα όρια της Δ. Ε. Ποταμιάς από 10/08/2020
έως 02/09/2020. (ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ:
ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

2014ΕΠ56600015 ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7.936,00€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την συνδρομή της Π.Υ. Καρπενησίου για
την πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Παλαιό
Δερμάτι από 08/09/2020 έως 12/09/2020
(ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΩΤΗΣ).

2014ΕΠ56600015 ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.984,00€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό των βραχοπαγίδων και του
οδικού δικτύου της Δ.Ε. Δομνίστας από
21/09/2020 έως 07/10/2020 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΗΓΟ) .

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 5.952,00€

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Τρίδεντρο-Τροβάτο-Κουστέσα-Τρία Σύνορα
από 21/09/2020 έως 15/10/2020 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΩΤΗΣ). .

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8.729,60€

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό των βραχοπαγίδων και του
οδικού δικτύου της Δ.Ε. Δομνίστας από
21/09/2020 έως 07/10/2020 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΩΤΗΣ).

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.696,00€

9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στην Βλαχέρνα-Αγαλιανό, για
την προστασία υφιστάμενου τεχνικού
γέφυρας και του υδατορέματος του Μεγάλου
Χωριού αντίστοιχα από 21/09/2020 έως
29/10/2020 (ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ,
ΦΟΡΤΗΓΟ) .

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28.210,00€
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10.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στην Βλαχέρνα-Αγαλιανό, για
την προστασία υφιστάμενου τεχνικού
γέφυρας και του υδατορέματος του Μεγάλου
Χωριού αντίστοιχα από 25/09/2020 έως
29/10/2020 (ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ,
ΦΟΡΤΩΤΗΣ .

2014ΕΠ56600015 ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23.560,00€

11.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δ. Ε. Φουρνάς από 1/10/2020 έως
08/10/2020 (ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ:
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ) .

2014ΕΠ56600015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 3.124,80€

12.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δ. Ε. Κτημενίων από 1/10/2020
έως 19/10/2020 (ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ:
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ , ΦΟΡΤΗΓΟ) .

2014ΕΠ56600015 ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11.110,40€

13.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δ. Ε. Προυσού από 01/10/2020
έως 3/11/2020 (ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ:
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ).

2014ΕΠ56600015 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12.499,20€

14.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του υδατορέματος
«Τσιρλόρεμα» της Τ.Κ. Καρπενησίου από
03/11/2020 έως 14/11/2020 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ).

2014ΕΠ56600015 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6.001,60€

15.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δ.Ε. Φραγκίστας από 30/10/2020
έως 14/11/2020 (ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ:
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) .

2014ΕΠ56600015 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5.555,20€

16.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τη διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στην θέση Αγία Παρασκευή
Βραγγιανών για την αποκατάσταση της
βατότητας και υφιστάμενου τεχνικού
(γέφυρας) από 21/9/2020 έως 13/10/2020
(ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ,

2014ΕΠ56600015 ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. ΑΕ 38.440,00€
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ΦΟΡΤΩΤΗΣ, ΦΟΡΤΗΓΟ) .

17.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τη διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στην θέση Αγία Παρασκευή
Βραγγιανών για την αποκατάσταση της
βατότητας και υφιστάμενου τεχνικού
(γέφυρας) από 21/9/2020 έως 19/10/2020
(ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ).

2014ΕΠ56600015 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ 17.050,00€

18.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Δέντρο- Κουστέσα-Βραγγιανά-Έλατος-όρια
Νομού από 21/9/2020 έως 24/10/2020
(ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΩΤΗΣ).

2014ΕΠ56600015 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β.& ΣΙΑ
ΟΕ 19.046,40€

19.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τη διευθέτηση της κοίτης του
Κρικελλοπόταμου στην γέφυρα της Δομνίστας
για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού από
7/10/2020 έως 9/11/2020 (ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ:
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ,ΦΟΡΤΩΤΗΣ,ΦΟΡΤΗΓΟ).

2014ΕΠ56600015 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ &
ΣΙΑ ΟΕ 37.993,60€

20.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του υδατορέματος
«Καρπενησιώτη» της ΤΚ Καρπενησίου από
5/10/2020 έως 13/11/2020 (ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ:
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ,ΦΟΡΤΩΤΗΣ).

2014ΕΠ56600015 ΚΟΙΝΣΕΠ ΒΕΛΟΥΧΙ 37.348,80€

21.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος «Κλαρωτός» της ΤΚ
Καρπενησίου από 3/10/2020 έως 21/11/2020
(ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ, ΦΟΡΤΗΓΟ,
ΦΟΡΤΗΓΟ).

2014ΕΠ56600015 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47.963,20€

22.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στην γέφυρα στο Στένωμα για
την προστασία υφιστάμενου τεχνικού από
5/10/2020 έως 2/12/2020 (ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ).

2014ΕΠ56600015 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.553,60€

23.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος «Κερασοβίτης» στα

2014ΕΠ56600015 ΓΟΥΛΑΣ Κ. & Γ. ΟΕ 12.548,80€
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Καπνοχώρια για την προστασία του ΕΟΔ
από 24/9/2020 έως 20/10/2020 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΩΤΗΣ).

24.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος «Κερασοβίτης» στα
Καπνοχώρια για την προστασία του ΕΟΔ
από 24/9/2020 έως 20/10/2020 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ).

2014ΕΠ56600015 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12.548,80€

25.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς από
1/10/2020 έως 23/10/2020(ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ:
ΦΟΡΤΩΤΗΣ).

2014ΕΠ56600015 ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9.920,00€

26.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του υδατορέματος στον
Γαβρινίτη και του παρακείμενου οδικού
δικτύου από 1/10/2020 έως 5/11/2020 (ΕΙΔΗ
ΜΗΧ/ΤΩΝ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ, ΦΟΡΤΗΓΟ).

2014ΕΠ56600015 ΜΑΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19.344,00€

ΣΥΝΟΛΟ 438.774,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1704

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 258248/946/6-12-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(συνεχείς βροχοπτώσεις από 29-11-2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.258249/947/06-12-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 258248/946/6-12-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (συνεχείς
βροχοπτώσεις από 29-11-2020),με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από τις 29-11-2020 στην περιοχή της Π.Ε.
Φωκίδας.

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών:
i. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 93455 εκσκαφέας, ΜΕ 43671 εκσκαφέας- φορτωτής, ΜΕ
86305 διαμορφωτής γαιών και το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜΑ 2083 φορτηγό ιδιοκτησίας
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ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων από φερτά υλικά και την
αποκατάσταση κυκλοφορίας στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο στη περιοχή των Τ.Κ Συκιάς και
Στρώμης.
ii. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 114740 διαμορφωτής γαιών, ΜΕ 50318 φορτωτής, ΑΜΕ
4277 φορτηγό, ΜΕ 73925 εκσκαφέας-φορτωτής, ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων και υδατορεμάτων από φερτά υλικά και την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Εθνικού οδικού δικτύου, περιοχή Ευπαλίου.
iii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 51662 φορτωτής-εκσκαφέας και το ΑΜΕ 1503 όχημα
μεταφοράς Μ.Ε, ιδιοκτησίας ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για την άρση καταπτώσεων,
καθαρισμό τάφρων από φερτά υλικά στην περιοχή της Δ.Ε Γαλαξιδίου.
iv. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ135762 εκσκαφέας και το ΑΜΕ 1380 φορτηγό, ιδιοκτησίας
ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό τάφρων από φερτά υλικά στην
περιοχή της Δ.Ε Πολυδρόσου.

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1705

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Αρετής Σπηλιοπούλου κλπ
(συν.96)]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):130822/585/08-
12-2020 έγγραφο της Nομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις επί του θέματος: “Η συγκεκριμένη αγωγή αφορά
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ποσά που οφείλονται σε εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου και αντιστοιχούν στο επίδομα
Χριστουγέννων των ετών 2016, 2017, 2018, στο επίδομα Πάσχα των ετών 2017 και 2018, καθώς
και στο επίδομα αδείας για τα έτη 2017 και 2018.
Σε αυτό το θέμα … οφείλουμε να υπερασπισθούμε το δικαίωμα των εργαζομένων.
Σημειώνουμε, επίσης πως υπάρχει δεδικασμένο…..
Για αυτό προτείνουμε τον διορισμό δικηγόρου για να προετοιμάσει τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό…..”

Η κα Μπατζελή δήλωσε:“Αν αποφασίσει ο Περιφερειάρχης εμείς είμαστε υπέρ του
εξωδικαστικού συμβιβασμού”.

Ο Πρόεδρος αποφάνθηκε: “να μην πάμε επιθετικά στον εργαζόμενο και τη διαδικασία”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1706

ΘΕΜΑ 13ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Προσφυγή του Δημητρίου Τυμπλαλέξη].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):124577/564/08-
12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά πρόστιμο για την χρήση νοθευμένων καυσίμων….
Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον
Νικόλαο Κουτκιά του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 25658], κάτοικο Αθηνών,
επί της οδού Λυκαβηττού, αρ. 12, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, στη δικάσιμο της 13ης Ιανουαρίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 18 Απριλίου 2006 Προσφυγή του Δημητρίου Τυμπλαλέξη,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 661 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 819,64 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1707
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον
Προϋπολογισμό έτους 2021 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.258476/7616/08-12-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Τασιός ανέλυσε το θέμα λέγοντας μεταξύ των άλλων: “Πρόκειται για το ολοκληρωμένο
πλαίσιο δράσης μετά την σύμφωνη γνώμη του παρατηρητηρίου που περνάει στην Ο.Ε.
Το ΟΠΔ πρώτον αναφέρει τους κωδικούς ,πως θα εκτελεστούν μέσα στο επόμενο έτος,
υπολογίζεται με έναν αλγοριθμικό τρόπο και με βάση τα δύο προηγούμενα έτη .Δεύτερον
αναφέρει βάσει των εντύπων των συνημμένων κάποιους κωδικούς όπως τα έσοδα από
επενδυτικούς ΚΑΠ ,δαπάνες μαθητικών δρομολογίων,μισθώματα κτλ και το τρίτο αφορά
ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης ,πληρωμές για το επόμενο έτος”.

Ο κ. Δούρος έκανε τις εξής επισημάνσεις: “Όσον αφορά τον προϋπολογισμό,δείχνει ουσιαστικά
την εικόνα του που πηγαίνει η περιφέρεια και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί . Αν οι σκοποί του είναι
αναπτυξιακοί ή απλώς διαχειριστικοί.Θα δοθεί η δυνατότητα στο Π.Σ. να μιλήσουμε
εκτενώς.Ψηφίζω ΛΕΥΚΟ και παραπέμπω στην εισήγηση που θα γίνει στο Π.Σ.”.

Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε τα ακόλουθα:
“Θα πρέπει να συσχετίσουμε αυτό που συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, με αυτό που
συμβαίνει σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Είναι κατανοητό ότι στον προϋπολογισμό του 2021 έχουμε περικοπές σε χρηματοδότηση των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, και το εθνικό σκέλος ΠΔΕ είναι χαμηλό.

Στον προϋπολογισμό του 2021 οι Κρατικές Επιχορηγήσεις προς τους ΟΤΑ εμφανίζονται
μειωμένες κατά 214 εκ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να συνυπολογίζονται:
Το ποσοστό από την αύξηση των φορολογικών εσόδων που δικαιούνται οι ΟΤΑ βάσει του Ν.
3852/2010.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα εμφανιστούν εντός του 2021 και για τις οποίες δεν γίνεται
καμιά νύξη στον προϋπολογισμό.
Οι αυξημένες δαπάνες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ΟΤΑ για την αντιμετώπισης της
πανδημίας Covid-19, τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 (αυξημένα ωράρια σχολικών
καθαριστριών, υπαλλήλων καθαριότητας, αυξημένες δαπάνες προμήθειας ειδών).
Εξαιρετικά χαμηλό το εθνικό σκέλος των ΠΔΕ. Η κυβέρνηση της ΝΔ αποφασίζει να κάνει
αρνητικό ρεκόρ στη διάθεση πόρων για δημόσιες επενδύσεις την περίοδο που όλες οι χώρες
καλούνται να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις που δημιουργούν η
υγειονομική και η επαγόμενη οικονομική κρίση.
Οι προβλέψεις για αύξηση των φορολογικών εσόδων των ΟΤΑ το 2021 είναι έωλες και
ανεδαφικές υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δημιουργηθεί νέα μαύρη τρύπα στα ήδη καθημαγμένα
ταμεία των δήμων.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε συρρίκνωση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Εάν το
γεγονός αυτό συνδυαστεί με τη θεσμική ανατροπή που επιχειρεί η κυβέρνηση στον χώρο της
Αυτοδιοίκησης με την πλήρη αφαίμαξη των αρμοδιοτήτων από τα εκλεγμένα Περιφερειακά και
Δημοτικά συμβούλια κατά παράβαση του Συντάγματος και του Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας,
προκύπτει αβίαστα η συνολική αντίληψη της κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση και τον ρόλο της.
Αναβάθμιση στα λόγια, υπονόμευση και υποβάθμιση στις πράξεις.
Το Παρατηρητήριο, με βάση την έγκριση του, θεωρεί ότι είναι
ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει πως αν έχουν γίνει εσφαλμένες
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εγγραφές ή παραλείψεις, που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού τότε
είναι υπεύθυνη η Περιφέρεια.
Αναφορικά με το ΠΔΕ,η εκτίμησή μας είναι, ότι είναι πολύ συμπιεσμένο για την περιφέρεια,
ωστόσο στη συζήτηση που θα γίνει για τον προϋπολογισμό στη συνεδρίαση του Π.Σ. θα έχουμε
την δυνατότητα να αναλύσουμε διεξοδικά το θέμα.
Νομίζω ότι έχουμε άλλη πολιτική στόχευση, ως παράταξη, εμείς θέλουμε ένα προϋπολογισμό με
αναπτυξιακό χαρακτήρα, με κοινωνικό πρόσημο, που θα διασφάλιζε την επί ίσοις όροις
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες”.

Η κα Μπατζελή αναφέρθηκε στο θέμα εκτενώς επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
“Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Περιφέρεια μας αφενός είναι απόρροια της
κυβερνητικής επιλογής για την κατανομή δημόσιων πόρων στην Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού
και αφετέρου των επιλογών και λειτουργίας της ΠΑ για την αναπτυξιακή πορεία και σχεδιασμό
έργων και δράσεων για την περιφέρεια.
Για ότι αφορά την Κυβέρνηση, η μείωση του ΠΔΕ και της χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης
αποδεικνύει την πολιτική θέση για την σημασία που δίνει για την Περιφέρεια, την αποκέντρωση
και μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν συμβάλλει με δικούς πόρους
για να στηρίξουν παρεμβάσεις και υποδομές που θα βοηθήσουν την αντιμετώπιση της πανδημίας,
πολιτικές που στο μεγαλύτερο μέρος του ήταν καθαρή αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους.
Η έννοια της Περιφερειακής Διακυβέρνησης δεν μπορεί να προχωρήσει με περιοριστικές
πολιτικές και χρηματοδοτήσεις για την αυτοδιοίκηση. Η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στην
συγκέντρωση εξουσιών και αποφάσεων στο «επιτελικό κράτος». Πολιτική η οποία και θα πρέπει
να καταγγελθεί και από τα θεσμικά συλλογικά μας όργανα.
Για ότι αφορά το θέμα του Προϋπολογισμού έχουμε καταθέσει 2 επιστολές με τις παρατηρήσεις
μας και τις θέσεις μας που έχουν καταγραφεί και στα πρακτικά των ΟΕ .Έχουμε λάβει και την
απάντηση από τις υπηρεσίες και τον κ. Α. Τασιό.
Βάση λοιπόν τις θέσεις μας αναφέρουμε ότι:

1. Σημαντικό είναι ότι το 39% του προϋπολογισμού εξόδων κατανέμεται στο Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης (55εκ από τα 141εκ ευρω), ενώ άλλο ένα ποσοστό 15,3% κατανέμεται
σε επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ (21,5εκ συνολικά). Δηλαδή
συνολικά αποτελούν το 55% του συνολικού προϋπολογισμού.
Είναι δυνατόν να εξετάζουμε προϋπολογισμό όταν το 55% από αυτόν είναι άδηλος;
Είναι προφανές ότι για λόγους διαφάνειας θα έπρεπε ο Προϋπολογισμός να ακολουθείται
και από τα προσαρτήματα των Προϋπολογισμών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ,
όπως και των ΝΠΔΔ στα οποία γίνονται τέτοιου μεγάλου μεγέθους προβλέψεις.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν έργα όπως αυτά είναι αναρτημένα στους πίνακες
της περιφέρειας είναι σκόπιμο όπως έχουμε τους αναλυτικούς πίνακες με όλη των
ανάλυση των προϋπολογισμών.

2. Για ποιο λόγο δημιουργείται τόσο μεγάλο ταμειακό υπόλοιπο;
Υπάρχουν 49εκ ευρώ από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και ταυτόχρονα ταμειακό
υπόλοιπο 41εκ€ (σύνολο 90εκ). Αν τώρα συνδεθούν με τα ανωτέρω έσοδα οι δαπάνες
του Π/Υ τότε βλέπουμε ότι η πρόβλεψη για πληρωμές επενδύσεων είναι 76,87εκ.Οπότε
δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό κενό περίπου 13εκ€ που δεν συνάδει ακριβώς σε
προβλεπόμενες δαπάνες. Τι γίνεται με το ποσόν αυτό;

3. Αντίστοιχα, αν συνδεθούν οι πληρωμές επενδύσεων των εξόδων, με τις προβλέψεις του
Τεχνικού Προγράμματος, τα νούμερα δεν συνδέονται πουθενά. Είναι πιθανό να
«κρύβονται» στις επιμέρους αναλύσεις λογαριασμών αλλά μπορεί και να μην συνδέονται
όπως θα έπρεπε.

Αυτά τα θέματα δεν απαντιούνται και παραμένουν βασικά ζητήματα στην συζήτηση μας και δη με
υψηλό πολιτικό χαρακτήρα.

Θα ήθελα όμως να θέσω και ορισμένα ερωτήματα προς διευκρίνιση στην σημερινή εισήγηση
σχετικά με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου. Ειδικότερα:

Πρώτον: Στο έγγραφο 14β αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην παρ.1 τα κριτήρια που ο
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προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός ή και ισοσκελισμένος συμπεριλαμβανομένου και του
αποθεματικού. Ερωτώ εφόσον τα ταμειακά υπόλοιπα υπολογίζονται συσσωρευτικά για όλα τα μη
υλοποιήσιμα έργα περισσότερων του ενός έτους πως θεωρήθηκε ότι είναι ισοσκελισμένος για το
2021, ,επί τη βάση ποιου ετήσιου ποσού ταμειακών υπολοίπων εφόσον αυτά δεν διαχωρίζονται
και αυτό θα γίνει μετά την έγκριση του προϋπολογισμού ;Εάν αυτό εσείς θεωρείται ότι
διασφαλίζεται είναι αναγκαίο όπως αποσαφηνιστεί και στην εισήγηση σε ειδικό πίνακα.

Δεύτερον: Στο έγγραφο 14γ,εντυπο ΠΚ3 σχετικά με τον υπολογισμό δαπανών, των κατ
εκτίμηση και των προτεινόμενων για το 2021 δηλώνεται μια σημαντική αύξηση.
Και επιχειρηματολογείται στην εισήγηση ότι η αύξηση αυτή των δαπανών οφείλεται στην αύξηση
των δαπανών για τα μαθητικά δρομολόγια. Πως αιτιολογείται μια τόσο σημαντική αύξηση,
αυξήθηκαν τα δρομολόγια και το κόστος αυτών, ποιος ενέκρινε την αύξηση αυτή που φθάνει και
τα 15 εκ. ευρώ. Είναι για τα μαθητικά η αύξηση αυτή ,μπορεί δε το ποσόν να αλλάξει κωδικό;

Τρίτον:να αποσαφηνισθούν οι κωδικοί και το τι περιλαμβάνονται στα ταμειακά
υπόλοιπα ,όπως αυτά περιγράφονται στην παρ.8 και 9 της επιστολή σας. Πάντως να τονίσω και
πάλι ότι είναι μεγάλα τα ταμειακά υπόλοιπα γεγονός που μαρτυρεί τον τρόπο με τον οποίο
υλοποιούνται τα έργα και είναι …αργός ”.

Μετά τις διευκρινίσεις του κου Τασιού η κα Μπατζελή έλαβε και πάλι τον λόγο τονίζοντας τα
ακόλουθα:

“Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Γνώμη του Παρατηρητήριου για το ΟΠΔ 2021, δεν είναι τίποτα
άλλο από μια διαδικασία «Προκρούστη». Δηλ. κόβει ό,τι βγαίνει εκτός από το ύψος του
προκαθοριζόμενου προϋπολογισμού και των Δαπανών ενώ αφήνει μικρό περιθώριο ελιγμών
όταν υπολείπονται οι δαπάνες από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό - όταν οι δαπάνες δεν
υλοποιούνται σε ετησία βάση-με μελλοντικές κυρώσεις. Αφήνει δηλ. το προκαθορισμένο ύψος
των δαπανών να ορμισθεί από την ΠΑ και το ΠΣ. Στην εισαγωγή του δε, τονίζεται ότι τα λάθη και
οι παραλείψεις είναι αποκλειστικής ευθύνης της περιφέρειας που μπορεί να τροποποιηθεί με
αιτιολόγηση. Άρα η σημερινή συζήτηση και εισήγηση είναι μία «τυπική διαδικασία» εφόσον
αφορά τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων για να μην υπάρχουν αρνητικοί προϋπολογισμοί
που με την σειρά τους επιβαρύνουν και τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η ουσία είναι ο ίδιος ο Προϋπολογισμός τον οποίο και συζητήσαμε σε προηγούμενη ΟΕ και η
παράταξη μου τον καταψήφισε, όπως και τα Τεχνικά Προγράμματα των ΠΕ στο ΠΣ.

Μετά τις τοποθετήσεις των μελών κ.Χρονά, κ.Αναγνωστάκη και των διευκρινήσεων του κ.
Τασιού, η κα Μπατζελή έλαβε τον λόγο πάλι λέγοντας:
“Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ως παράταξη κατανοούμε πλήρως την αναγκαιότητα της ύπαρξης
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όπως αυτό ψηφίστηκε στην πρώτη γενιά περιφερειακής
διακυβέρνησης όπου το σύστημα έπρεπε να έχει μια χρηματοδοτική ευελιξία για να καλύψει τα
κενά που υπήρχαν κατά την μεταβατικότητα της αυτοδιοίκησης σε νέες πολιτικές και νέα δομή. Γι
αυτό ο νομοθέτης ορίζει τις παρακρατήσεις, τα έσοδα και την διαχείριση του Ταμείου. Σε μια
μελλοντική μεταρρύθμιση για ουσιαστική Περιφερειακή Διακυβέρνηση, πιθανά το Ταμείο αυτό με
την σημερινή του μορφή να μην είναι αναγκαίο. Αλλά αυτό θα το δούμε σε επομένη φάση. Αυτό
που καλούμαστε σήμερα να εξετάσουμε-στα πλαίσια του Προϋπολογισμού διότι το 55% είναι
αδήλωτος- είναι η υπέρβαση του ρόλου του ,σε ποια έργα έρχεται να μεσολαβήσει ως φορέας
διαχείρισης πληρωμών αντί των Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΣΤΕ , η χρηματοδότηση του ,η
διαχείριση των πόρων του και ο απολογισμός και σχεδιασμός δράσεων του τουλάχιστον με
γνωμοδότηση του ΠΣ. Κι αυτό διότι οι παρακρατήσεις γίνονται από έργα, έσοδα και ΝΠΔΔ που
έχουν αποφασιστεί από το ΠΣ και τώρα βάση νέων αρμοδιοτήτων από την ΟΕ. Σε πολλές
περιφέρειες γίνεται παρουσίαση της δραστηριότητας του ΠΤΑ σε εξαμηνιαία βάση, πρωτοβουλία
η οποία δεν έχει ληφθεί από την ΠΑ παρά τα συνεχή αιτήματα όλων των παρατάξεων.
Είναι θέμα διαφάνειας και συλλογικής λειτουργίας. Δεν το αποδέχεστε. Δεν αποδεχόμαστε και
εμείς την άρνηση σας και μάλιστα την χαρακτηρίζουμε αντιθεσμική. Δεν μπορεί να συζητούμε και
να «τσακωνόμαστε» για τα 6.300.000 ευρω από τους ΚΑΠ ανά έτος και το Ταμείο να διαχειρίζεται
εκατομμύρια με «άδηλο» τρόπο χωρίς να γνωρίζουμε.Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ.”
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Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε την ψήφο του αναλύοντας το θέμα ως ακολούθως:
“Πολλές φορές έχουμε εκφράσει την κατηγορηματική μας αντίθεση στον θεσμό του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, που ολοκληρώνει τον απόλυτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της
Περιφέρειας, προκειμένου να υπάρχει πιστή εφαρμογή των περιοριστικών πολιτικών της
εκάστοτε Κυβέρνησης.
Πρόκειται για έναν θεσμό που προϋπήρχε στη λογική των κατευθύνσεων της Ε.Ε για τον έλεγχο
την δημόσιων δαπανών….
Ο θεσμός αυτός επεκτάθηκε και συστηματοποιήθηκε στα πλαίσια των απαιτήσεων των
μνημονιακών δεσμεύσεων της Χώρας.
Σημειώνουμε πως το παρατηρητήριο ελέγχει αν και κατά πόσον τηρούνται τα όρια πληρωμών
που καθορίζουν οι Υπουργικές αποφάσεις, εφαρμόζοντας τις πολιτικές περιορισμού των
κοινωνικών δαπανών…. Χωρίς να παίρνει καθόλου υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες του
λαού και του τόπου.
Ελέγχει, κυρίως, την οικονομική διαχείριση που στηρίζεται στα συλλογικά όργανα ,αλλά αφήνει
χαλαρότερο ως και ανύπαρκτο τον έλεγχο στην λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου και της
Διαχειριστικής αρχής….. μια και η εκάστοτε Περιφερειακή Αρχή είναι περισσότερο συνεννοήσιμη
και διατεθειμένη να υλοποιήσει την πολιτική της.
Υπογραμμίζουμε πως ο συγκεκριμένος τρόπος που διαμορφώνεται ο ισοσκελισμένος
προϋπολογισμός :

1. Ακυρώνει όποια προσπάθεια διεκδίκησης λύσεων μεγάλων λαϊκών προβλημάτων.
2. Εμποδίζει την επιλογή για υλοποίηση σημαντικών έργων, για την εργατική λαϊκή

οικογένεια, που έχουν υψηλό κόστος.
Η Στοχοθεσία, δε, που καθορίζεται συγκεκριμένα, προσδιορίζει τον ρυθμό χρηματοδότησης της
Περιφέρειας με δεσμευτικό τρόπο για τις όποιες επιλογές της Περιφέρειας….. Χωρίς να
προβλέπει καμιά απολύτως δέσμευση της Κυβέρνησης να την πραγματοποιήσει….
Έτσι, μας οδηγούν στην μορφή της διαχείρισης που επιβάλλουν οι αντιλαϊκές πολιτικές των
εκάστοτε κυβερνήσεων ( Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ).
Με την σημερινή εισηγητική τοποθέτηση, η Περιφερειακή αρχή διακηρύσσει πως υλοποίησε τις
κατευθύνσεις….
Με αυτή την πολιτική λογική, στη βάση των όσων είχαμε αναφέρει όταν συζητούσε η Οικονομική
Επιτροπή τον προϋπολογισμό του 2021………
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….

Η Περιφερειακή Αρχή, εισάγοντας τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2021, μας
διαβεβαιώνει πως συντάχθηκε με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις και πως διαμορφώνεται στην
βάση των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισμού.
Δεν σχολιάζει καθόλου το πλαίσιο που διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας
αποκρύπτοντας την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να συνεχίσει και να εντείνει την
υποχρηματοδότηση, αδιαφορώντας για τις ανάγκες που υπάρχουν και διευρύνονται.
Δεν γίνεται καμιά αναφορά….. Στα όσα προκύπτουν από το νέο κρατικό προϋπολογισμό για τους
ΟΤΑ…..
• Στην προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση των ΟΤΑ που εμφανίζεται μειωμένη κατά
70 εκ …. κάτω δηλαδή ακόμα και από αυτά που προβλέπονταν για το 2020….. και ενώ δεν
γνωρίζει κανείς το πως θα εξελιχθούν οι ανάγκες όσο διαρκεί η Πανδημία...
• Στα προβλεπόμενα έσοδα από φόρους που εμφανίζονται αυξημένα κατά 238 εκ, αφού
στην ουσία αντανακλούν την επιβάρυνση των νοικοκυριών από τα νέα δηλωμένα τετραγωνικά.
• Στα Λοιπά έσοδα, όπου εμπεριέχονται τα όποια τέλη και η ανταποδοτικότητα των ΟΤΑ,
συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία….: 855 εκ το 2019…. 889 εκ. το 2020…. 935 εκ το 2021.
• Στις Κοινωνικές παροχές, που για το 2020 έφτασαν τα 219εκ- και ο προϋπολογισμός
τους για το 21 τα κατεβάζει στα 146 εκατ.
• Στην αναφορά του κρατικού προϋπολογισμού στο ισοζύγιο των ΟΤΑ για το 2021 όπου
προβλέπεται να διαμορφωθεί έλλειμμα ύψους 51 εκατ. ευρώ…. Που φαίνεται βελτιωμένο κατά 49
εκατ. ευρώ έναντι της τρέχουσας εκτίμησης για το 2020.

Οι βασικότεροι, όμως, παράγοντες της μεταβολής αυτής είναι η προβλεπόμενη αύξηση των ιδίων
εσόδων των ΟΤΑ, που – κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης πρέπει να καλύψουν ένα σημαντικό
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μέρος της υστέρησης που προέκυψε το 2020 λόγω των συνεπειών της πανδημίας, καθώς και
λόγω της χρονικής μετάθεσης και της θετικής επίπτωσης από τη δήλωση της ορθής επιφάνειας
των κτισμάτων.

Από όλα αυτά προκύπτει πως η Κυβέρνηση μειώνει την κρατική επιχορήγηση και σπρώχνει τους
Δήμους και τις Περιφέρειες να αυξήσουν τα ίδια έσοδα τους…. Τις εισπράξεις τους από τον λαό.

Σπρώχνει τους Δήμους και τις Περιφέρειες στην κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση και τα ΣΔΙΤ.

Σε αυτή την λογική πειθαρχεί και η συγκεκριμένη εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής στην Στερεά
Ελλάδα.

Οι στόχοι του προϋπολογισμού που προτείνετε δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές
ανάγκες του λαού και του τόπου…. Να του εξασφαλίσουν την πολιτική προστασία, την αύξηση
της παραγωγικής δραστηριότητας, την άρδευση, τις καλέ συνθήκες διαβίωσης και την ασφαλή
κυκλοφορία, που χρειάζεται ο λαός.

Όσο και αν κατατεμαχίζετε τα προγράμματα έργων και υπηρεσιών, που με στόμφο παρουσιάζετε,
για να δημιουργήσετε εντυπώσεις, δεν μπορούν να υλοποιηθούν με το συγκεκριμένο
προϋπολογισμό και τις ελάχιστες κρατικές επιχορηγήσεις.
Χαρακτηριστικά σημειώνουμε …..
 ΟΙ Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι καλύπτουν στοιχειωδώς την σημερινή μίζερη λειτουργία

της Περιφέρειας και δεν αφήνουν περιθώρια να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της σε
προσωπικό……Δεν δημιουργούν προοπτική θετικών εξελίξεων…. Δεν έχει επαρκή
στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών και χρυσοπληρώνει τις μελέτες… Δεν έχει δημόσιου
χαρακτήρα υπηρεσία τεχνικών παρεμβάσεων και συντήρησης και πληρώνει τεράστια
ποσά σε εργολάβους για έκτακτες ανάγκες και μικροέργα…. Δεν έχει επάρκεια
προσωπικού για να διαμορφώσει δικό της δίκτυο εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών
και καταφεύγει σε ΜΚΟ και ιδιώτες…. Δεν έχει νομική υπηρεσία και χρησιμοποιεί ιδιώτες
δικηγόρους.
Αναγράφεται και ένα ποσόν για την μεταφορά των μαθητών, αλλά δεν στηρίζεται σε καμιά
επιστημονικοτεχνική μελέτη για το αν καλύπτει αντικειμενικές ανάγκες ή την απαράδεκτη
πολιτική των συγχωνεύσεων και της κατάργησης σχολικών μονάδων, που η κυβερνητική
πολιτική του περιορισμού των κοινωνικών δαπανών δημιούργησε, συμβάλλοντας και με
αυτόν τον τρόπο στην ερήμωση της επαρχίας.
Αναγράφεται επίσης και ένα ποσόν για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών
βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου που φτάνει μόλις στα
6.300.000 €. Και είναι εντελώς ανεπαρκές…. Φανταστείτε τι παραγωγικές επενδύσεις
μπορούν να γίνουν με αυτά τα χρήματα…. Τι αρδευτικά έργα…. Τι θα κάνει Π.Ε Εύβοιας
που θα πάρει 1.449.000 ευρώ και τα 950.000 θα δώσε για τοκοχρεολύσια προηγούμενων
δανείων.

 Στο κεφάλαιο που αφορά τα ίδια έσοδα απεικονίζεται τους στόχους που θέτει η
Κυβέρνηση, με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε και φυσικά αποδέχεστε και εσείς….. που έχετε
στο μυαλό σας αντίστοιχες αποφάσεις.
Μιλάτε, χαρακτηριστικά, για φόρους, τέλη και δικαιώματα, που θεσπίστηκαν ή θα
θεσπιστούν με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 Σε ότι αφορά τις πολυδιαφημισμένες δημόσιες επενδύσεις… Μέχρι σήμερα ποτέ δεν
κάλυψαν τις πραγματικές ανάγκες ρου λαού και του τόπου…… Δεν άλλαξαν στο ελάχιστο
την κατάσταση και φυσικά δεν βελτίωσαν την ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών.
Πρόκειται για έσοδα, που αφορούν σε έργα ενταγμένα σε Συλλογικές Αποφάσεις ΣΑΕΠ &
ΣΑΜΠ, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή είναι
συγχρηματοδοτούμενα.
Έργα για τα οποία διαχειριστής είναι η Περιφέρεια, ύψους 40.814.407 € και Έργα για τα
οποία διαχειριστής είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 37.399.500 €, του
οποίου την λειτουργία το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να αγνοεί, σύμφωνα με τον
νόμο !
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Σε δαπάνες ο προϋπολογισμός αναφέρεται κάνοντας απλώς εκτιμήσεις….. Στην πορεία η
Κυβέρνηση θα δει τι θα κάνει και θα ορίσει όρια πληρωμών.

Με άλλα λόγια, δίνονται υποσχέσεις και θα δούμε αν και κατά πόσο θα υλοποιηθούν.

Σε αυτά τα πλαίσια αντιμετωπίζουμε τον προϋπολογισμό που προτείνεται….. Τον θεωρούμε
μίζερο και αναντίστοιχο των λαϊκών αναγκών….. Προσαρμοσμένο τις πολιτικές της μονόπλευρης
λιτότητας, με σαφή αντιλαϊκά χαρακτηριστικά…. Συνέχεια και προέκταση της Κυβερνητικής
Πολιτικής.
Για αυτό τον λόγο, τον ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

Ο κ. Σιαλμάς τοποθετήθηκε λέγοντας τα εξής: “Σαν γενική παρατήρηση θα ήθελα να επισημάνω
την επιθυμία για αποκέντρωση,αναβάθμιση των Περιφερειών σε επίπεδο διοίκησης και
οικονομικής αυτοτέλειας.Στην πράξη όμως η οικονομική ενίσχυση δεν δίνεται στις Περιφέρειες και
συνεπώς δεν υπάρχει βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή.Όσον αφορά τον πίνακα αν και κατά
πόσο είναι ισοσκελισμένος ο ισολογισμός,θα ψηφίσω την εισήγηση και θα τοποθετηθώ κατά τη
συζήτηση του προϋπολογισμού.”

Ο Πρόεδρος κάνοντας μία σύντομη αναφορά στο θέμα τόνισε: “ Η προσπάθεια που γίνεται από
την πολιτική ηγεσία που υλοποιείται και πραγματώνεται από την υπηρεσία αφορά ένα
προϋπολογισμό με αναπτυξιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που έχουμε στην στοχοθεσία μας
ως Π.Σ.Ε. συνολικότερα.Πρόκειται για ένα διαδικαστικό στάδιο του συνολικού προϋπολογισμού ,
θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός έχει την βαρύτητα και την θεσμική και την λειτουργική και πιστεύω
ότι θα αποτελέσει μια σοβαρή αναπτυξιακή και κοινωνική διαχείριση το 2021”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει:
1. Τον Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) - (πίνακας Στοχοθεσίας
Οικονομικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) που αφορά τον Π/Υ 2021.

2. Τον Πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί εξόδων (ΚΑΕ) σε βάρος των
οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής έτους 2021 (πίνακας
Χ.Ε.Π.).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1708
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ουρανία Ντριβαλά

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κων/νος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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